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Wiosna już za chwilę, a wraz z nią rozpoczęcie prac polowych. Aby w pełni wykorzystać ten moment 
przygotowaliśmy dla Państwa lekturę kolejnego numeru naszego katalogu firmowego AgroDO-
RADCA. Zebrane w nim zostały szczegółowe informacje z zakresu rolnictwa stanowiące kompen-
dium wiedzy gotowej do wykorzystania przez naszych czytelników. 

W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon wiosenny prezentujemy dostępne 
na rynku odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy firm wiodących na rynku rolnym. W niniej-
szej publikacji podjęto ważną i obecnie niezwykle aktualną problematykę omacnicy coraz częściej 
występującej w uprawie kukurydzy. Ponadto w najnowszym numerze znajduje się materiał dotyczą-
cy optymalizacji ochrony fungicydowej zbóż i rzepaku ozimego.

Pogoda bywa różna, a plony uzależnione są od niej w wielkim stopniu. Warto zainteresować się 
tematem nawadniania, które podczas suchego lata da Państwu komfort i spokój jeśli chodzi o wy-
sokość zbiorów. Szczegóły dotyczące sposobu odpowiedniego nawadniania roślin przedstawiliśmy 
także w tym wydaniu naszego katalogu. 

Znaleźliśmy także rozwiązanie problemu w przypadku braku doświadczonych operatorów kombaj-
nów. Zachęcamy tym samym do zapoznania się z artykułem mówiącym o automatyzacji właśnie w 
kombajnach. Ciekawym dopełnieniem będzie z pewnością także szereg informacji z zakresu Rolnic-
twa Precyzyjnego.  Temat nie jest nam obcy, a co więcej Agro-Efekt inwestuje rozwijając się także 
w tej niezwykle przyszłościowej dziedzinie. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z infor-
macjami mówiącymi o tym w jaki sposób krok po kroku dokonać konserwacji kosiarki po sezonie 
tak aby na wiosnę była gotowa do szybkiej i efektywnej pracy. W jednym z artykułów zachęcamy 
posiadaczy maszyn do przeglądów w programie Expert Check będących inwestycją, która się opła-
ca. Państwa uwadze polecamy także rozwijający się Dział Budowlany. Nasze hasło „Buduj z Efektem!” 
jest coraz bardziej popularne wśród klientów.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie w Państwa oczach naszego 
wizerunku jako rzetelnego partnera na każdym etapie produkcji. Czuwamy, aby jakość oferowa-
nych przez nas usług była utrzymywana na najwyższym poziomie. W celu pełnej Państwa satysfakcji 
świadczymy usługi w sposób kompleksowy łącząc całoroczny skup płodów rolnych z profesjonal-
nym doradztwem agrotechnicznym. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Życzymy udanego sezonu oraz wysokich i dobrych plonów.
Zarząd i pracownicy firmy Agro-Efekt

Szanowni Państwo!



Certy�katy:

KONDYCJONER WODY
blokuje negatywne działanie kationów  Ca    i Mg  
poprawia skuteczność preparatów chemicznych    
uzdatnia twardą wodę do zabiegów

KOLORANT WODY – WSKAŹNIK pH
zmienia zabarwienie wody w zależności od odczynu     
doskonale przygotowuje wodę do zabiegu
prawidłowy odczyn wody pH  5,0-5,5

REGULATOR pH
reguluje odczyn wody do prawidłowego poziomu     
zwiększa rozpuszczalność i stabilność pestycydów i nawozów dolistnych
poprawia skuteczność preparatów chemicznych i nawozów dolistnych

ADIUWANT – SURFAKTANT - ZWILŻACZ
zmniejsza napięcie powierzchniowo-czynne
zapewnia pełniejsze pokrycie liści cieczą roboczą
uniezależnia skuteczność zabiegów od warunków atmosferycznych

AKTYWATOR
powoduje przyspieszenie pobierania cieczy do wewnątrz
przez całą powierzchnię rośliny oraz silne wnikanie (absorpcja)  
cieczy do komórek roślinnych

ANTYSPIENIACZ
zapobiega powstawaniu piany w roztworach cieczy roboczych 
ze środkami ochrony roślin (glifosaty)
ułatwia i przyspiesza pracę podczas zabiegów

WIĘCEJ NA WWW.AGROEFEKT.PLTECNOPHYT pH+ NOWA JAKOŚĆ WODY DO OPRYSKÓW

NAJLEPSZA WODA
DLA ROŚLIN
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Kukurydza - RGT TELEXX Dział Nasion

ziarno typu flint

14-16 rzędów
33-36 ziaren/rząd
MTZ 250-260 g

140

130

120

110

100

90

dt / ha

113,9

122,6

133,5

126,0

114,6

RGT TELEXX

OPINIA

ziarno
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Dział Nasion Kukurydza - EVGENI CS

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

Ryszard Zmuda
Kombinat 2000 Sp. z o.o.

OPINIA

Rekomendacja
młynarska

Rekomendacja
młynarska

Odmiana EVGENI CS jako nowość w odmianach typu  
flint na cele młynarskie. Posiada wysoki potencjał 
plonowania oraz bardzo dobrą jakość grysową.

NOWOŚĆ!

ziarno

Rekomendacja
młynarska

EVGENI CS
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Dział NasionKukurydza - CODIR

ziarno typu
flint/dent

14-16 rzędów
25-27 ziaren/rząd
MTZ 330-350 g

140

130

120

110

100

90

dt / ha

140,0

130,4
133,4

131,5
127,1

CODIR

OPINIA

ziarno kiszonka
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Dział Nasion Kukurydza - NK FALKONE

NK FALKONE

ziarno zbliżone
do flint

14-16 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 270-290 g

150

140

130

120

110

100

dt / ha

121,2

129,7
133,7

122,6

147,1

128,7

OPINIA

ziarno
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Dział NasionKukurydza - NORICO

- % wobec wzorca

Wielka
101%

101%

102%

101%

110%

99% 106%
107%

ziarno typu
semi dent

16 rzędów
36-38 ziaren/rząd
MTZ 290-310 g

NORICO

Kombinat Rolny Kietrz

130

120

110

100

90

80

dt / ha

126,6

117,0

OPINIA

ziarno kiszonka
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Dział Nasion Kukurydza - ES ASTEROID

ES ASTEROID

ziarno zbliżone
do dent

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

OPINIA

ziarno bioetanol

2015

140

120

100

80

60

40

dt / ha

76,5
82,6

128,4
138,7

119,5 123,1

2016 2017

Wzorzec ES ASTEROID

103%
129,7 dt/ha

112%
145,3 dt/ha

107%
139,2 dt/ha

105%
132,7 dt/ha

104%
127,5 dt/ha 110%

139,1 dt/ha

104%
137,0 dt/ha

105%
126,6 dt/ha

108%
118,7 dt/ha

99%
127,1 dt/ha

Doświadczenia porejestrowe
Wzorzec 124,0 dt/ha
ES Asteroid 130,9 dt/ha = 106%
Źródło: COBORU 2017
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ES ASTEROIDnotatka
Rośliny odmiany ES Asteroid charakteryzują się szybkim 
rozwojem w początkowym okresie wzrostu (nawet w 
mniej sprzyjających warunkach jakie miały miejsce wio-
sną 2017 roku). Prowadzi to do szybkiego zakrycia mię-
dzyrzędzi, co chroni plantacje przed wystąpieniem wtór-
nego zachwaszczania, zmniejsza straty wody z gleby 
w wyniku nadmiernego parowania, a także pozytywnie 
wpływa na prawidłowy rozwój roślin (uzyskanie dojrza-
łości zbiorczej w optymalnym terminie). Rośliny zacho-
wują zieloność łodyg i liści, aż do okresu dojrzewania, co 
bezpośrednio przekłada się na wzrost plonu, a wynika z  
dłuższego okresu akumulacji składników pokarmowych 
i większej koncentracji suchej masy w kolbach (wydłu-
żony okres zbioru). Dzięki genetyce Tropical Dent od-
miana ES Asteroid gwarantuje uzyskanie wysokiego plo-
nu (Nr 1 COBORU 2016 z odmian zarejestrowanych w 
grupie średniowczesnej), o niskiej zawartości wody (Dry 
down). Uzyskane ziarno również bardzo dobrze oddaje 
wodę w procesie dosuszania ziarna. Silnie rozbudowany 
system korzeniowy (Roots Power – większa tolerancja 
na okresowe niedobory wody, jak i wysokie temperatu-
ry), a także mocne łodygi chronią plantację przed wy-
leganiem zarówno korzeniowym jak i łodygowym. Bar-
dzo dobra jakość zbieranego ziarna wynika z wysokiej 
odporności na fuzariozy, w szczególności kolb (mniejsze 
porażenie szkodliwymi mikotoksynami). Ze względu na 
typ ziarna zbliżonego do dent, odmiana ta powinna być 
wysiewana w ogrzaną glebę (przynajmniej 8ºC, najlepiej 
10-12ºC), na stanowiskach szybko nagrzewających się, 
aby w pełni wykorzystać jej potencjał plonotwórczy. 

Dynamiczny wzrost i obfite ulistnienie roślin
pozwoliło na szybkie zakrycie międzyrzędzi.

Wyrównane wschody, pozwoliły na optymalny 
rozwój roślin w kolejnych etapach wegetacji.

Rośliny wytworzyły ładne,  całkowicie zaziarnione 
kolby z 16-18 rzędami.

Dział NasionKukurydza - ES ASTEROID
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Dział Nasion Kukurydza - SM HETMAN

SM HETMAN

ziarno typu
semi flint

16 rzędów
32-34 ziaren/rząd

2014

130

110

90

70

50

30

dt / ha

118,6 119,8

76,5 73,4

128,4
119,4

2015 2016

Wzorzec SM HETMAN

NOWOŚĆ!

ziarno kiszonka
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SM HETMANnotatka

„
„

Nowy mieszaniec trójliniowy zarejestrowany w Polsce na 
ziarno w 2016 roku, posiadający dużo wspólnego z odmia-
ną kiszonkową Konkurent (forma mateczna). Ze względu 
na niskie wymagania odmiany z powodzeniem może być 
uprawiana na każdym stanowisku glebowym w Pol-
sce. Odmiana o ziarnie zbliżonym do flint, dobrym wigo-
rze wczesnym, pozwala na wcześniejsze siewy w stosun-
ku do odmian dent (min. temp. gleby 5ºC). SM Hetman 
cechuje uniwersalność kierunku użytkowania: ziarno, ki-
szonka, CCM i biogaz. Wysokie rośliny, mocno ulistnione 
z całkowicie zaziarnionymi kolbami, gwarantują uzyskanie 
wysokoenergetycznej kiszonki. Odmiana o dobrym efek-
cie „stay-green”, w przypadku uprawy na kiszonkę po-
zwala na elastyczny termin zbioru, natomiast w przypad-
ku uprawy na ziarno wpływa na dłuższy okres aktywności 
fotosyntetycznej części zielonych (wyższe plony). Rośliny 
odmiany SM Hetman pomimo trudnego okresu wege-
tacyjnego w 2017 (silne wiatry) nie wylegały, pomimo 
znacznych wysokości roślin (ok. 290 cm). Potwierdziły wy-
soką odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe, a 
także wysoką odporność na fuzariozy (zarówno łodyg jak i 
kolb).  Odmiana dobrze znosi okresowe niedobory wody. 
W sezonie 2018 przewiduje się wzrost zagrożenia  upraw 
kukurydzy ze strony omacnicy prosowianki, SM Hetman 
charakteryzuje się najniższym wynikiem porażenia omac-
nicą prosowianką w doświadczeniach COBORU.

SM HETMAN to mieszaniec trójliniowy o zupełnie nowej genetyce przeznaczony do użytkowania 
ziarnowego jak i kiszonkowego a także CCM. Można było zaobserwować u odmiany SM HETMAN  bar-
dzo równe wschody o dobrym wigorze początkowym, pomimo chłodnej wiosny. Rośliny tej odmiany cechu-
je bardzo dobra odporność na fuzariozy łodyg, a w szczególności kolb, co ma przełożenie na niską zawartość 
mikotoksyn w ziarnie. Jeszcze bardzo ważną cechą odmiany SM HETMAN  jest mocna i stabilna łodyga (po 
przejściu huraganu Ksawery i Grzegorz rośliny nie uległy połamaniu). Zaletą odmiany Hetman jest możliwość 
uprawy na wszystkich rodzajach gleb z tolerancją gleb słabszych. Odmiana godna polecenia na ziarno i ki-
szonkę, ponieważ zawsze gwarantuje dobry plon.

Agnieszka Szkudlarczyk
Specjalista działu nasiennego Agro-Efekt

Rośliny bardzo dobrze radzą sobie na słabszych 
stanowiskach.

Pomimo silnych wiatrów w 2017 roku odmiana 
potwierdziła odporność na wyleganie (zdjęcie z 

24.10.2017 )

Dział NasionKukurydza - SM HETMAN
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Dział Nasion Kukurydza - SY UNITOP

ziarno typu flint

12-14 rzędów
28-30 ziaren/rząd 
MTZ 360 g
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Smolice

SY UNITOP
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Celuloza i hemiceluloza
degradowana

w 20-100%

Lignina
niedegradowalna

GR Polanowice, 2013
Plon ziarna, 6 lokalizacji 
Syngenta 2013
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biogazziarno kiszonka
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Dział NasionKukurydza - SCERIAL

SCERIAL

ziarno typu flint-dent

14-16 rzędów
34-36 ziaren/rząd
MTZ 270-280 g

Odmiana

SCERIAL

WZORZEC

Plon ogólny suchej
masy dt/ha

660

590

593

112% wz.

100% wz.

100% wz.

212

206,9

205,6

102% wz.

100% wz.

99% wz.

24,48

23,02

22,97

102% wz.

100% wz.

100% wz.

19,2

34,2

18,4

33,8

18,6

32,6

NOWOŚĆ!

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2017

ziarno kiszonka



18

Dział Nasion Kukurydza - NIKITA

ziarno typu flint-dent

14-16 rzędów
34-36 ziaren/rząd
MTZ 270-280 g

Leszek Chwalisz
Marketing i Produkt Manager 

OPINIA

NOWOŚĆ!

W sprawie organizacji 
audytu „Ekspert Kiszon-
kowy” prosimy kontak-
tować się z najbliższym 
przedstawicielem han-

dlowym firmy Agro-Efekt 
danego regionu.

NIKITA
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dt / ha

98,1 93,2
108,5

131,5
145,4

106,0
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Dział NasionKiszonka z kukurydzy - na co należy zwrócić uwagę?

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na ki-
szonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyskania 
wzorowej kiszonki.

W 2015 i 2016 roku na przebadanych blisko 1400 silosów i pryzm z zaki-
szoną kukurydzą zaledwie 132 spełniło wymogi dobrej praktyki kiszon-
karskiej. To zaledwie 10% odwiedzonych przez Limagrain gospodarstw 
mlecznych w ramach projektu Ekspert kiszonkowy. Co dziesiąte odwie-
dzone przez nas gospodarstwo wykorzystuje potencjał genetyczny od-
mian kukurydzy w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych. 

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyskania 
wzorowej kiszonki. Jednak produkcja kukurydzy kiszonkowej, w odróżnieniu od kukurydzy ziarnowej, nie kończy się na polu, a do-
brą jakość plantacji trzeba w odpowiednim terminie zebrać i dobrze zakonserwować, by tej jakości nie stracić.

Hodowla Limagrain oferuje specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy z programu LG Animal Nutrition, o wysokiej straw-
ności włókna. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do jakości zakiszania kukurydzy, właśnie po to, aby kiszonka najlepszej 
jakości trafiała na stół paszowy. Trzy lata temu postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jakości sporządzanych w Polsce kiszonek 
z kukurydzy. W ten sposób powstał projekt „Ekspert kiszonkowy”, w ramach, którego specjaliści  Limagrain sprawdzają parametry 
fizyczne zakiszonego materiału. W 2015 i 2016 roku przebadaliśmy blisko 1400 silosów i pryzm, z których zaledwie 10% była wyko-
nana wzorowo! 

Parametry dobrej kiszonki 

Jakość pasz objętościowych w znaczący sposób wpływa na opłacalność produkcji mleka i zdrowotność krów. Słabej jakości kiszonki 
wymagają skarmiania większej ilości pasz treściwych, aby zbilansować potrzeby żywieniowe krów mlecznych. Konsekwencją są 
wyższe koszty żywienia oraz wzrost niebezpieczeństwa zakwaszenia żwacza, tj. schorzenia sprzyjającemu występowaniu wielu 
innych schorzeń (kulawizn, ketozy, zapaleń wymienia).

Uprawa plantacji kukurydzy trwa ok. 5 miesięcy, zbiór i napełnianie silosów lub pryzm zajmuje od 1 do kilku dni. Uzyskaną kiszonkę 
będziemy skarmiali przez następne 10 – 12 miesięcy. Zatem kilka dni w roku decyduje o efektach produkcyjnych i zdrowotności 
krów. Ekspert kiszonkowy firmy Limagrain to analiza i doradztwo w zakresie następujących parametrów: 

sucha masa – jest podstawowym kryterium wyznaczenia terminu koszenia kiszonkowych odmian kukurydzy. Kukurydzę należy 
kosić, gdy cała roślina zawiera 30 – 35% s.m. 
gęstość (ubicie) – optymalną wartością jest co najmniej 220 kg s.m./m3, co odpowiada 670 kg zielonki/m3
pH – pomiar wykonuje się za pomocą papierka lakmusowego, optymalne pH kiszonki wynosi poniżej 4
temperatura czoła silosu – mierzona jest w 5 punktach. Różnica między punktami pomiaru nie powinna przekraczać 10°C
struktura rozdrobnienia roślin – oceniana za pomocą sit paszowych (zestaw 3 sit i taca)
rozdrobnienie ziarniaków – w dobrze sporządzonej kiszonce nie powinno być całych ziarniaków
okrycie – zaleca się przykrycie silosu 3 rodzajami folii (folia wierzchnia, folia podkładowa, folia boczna) 

Ekspert kiszonkowy Limagrain jest źródłem wielu informacji na temat jakości zbioru kukurydzy i jakości 
wykonania silosu. Pomagamy wyeliminować problemy na silosie i poprawić jakość produkowanej w 
gospodarstwie kiszonki. W połączeniu z najstrawniejszą genetyką odmian kukurydzy kiszonkowej do-
radzamy jak zwiększyć wartość pokarmową paszy objętościowej, czyli finalnie zwiększyć dochodowość 
produkcji mleka, również poprzez ograniczenie strat w silosach związanych z procesem zakiszania. 

Marek Skwira  
Corn Project Leader Limagrain
 

Artykuł sponsorowany
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Dział Nasion Kukurydza - DKC 3730

ziarno typu dent

14-16 rzędów
30-36 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

DKC 3730

OPINIA
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144,6 145,5 147,2
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DKC 3730notatka
Odmiana średnio-późna, o ziarnie typu dent, która powin-
na być wysiewana w ogrzaną glebę (ziarno do kiełkowa-
nia potrzebuje temperatury na głębokości 5 cm, o warto-
ści co najmniej 8-10ºC ). DKC 3730 jest uniwersalna pod 
względem wyboru stanowiska, z powodzeniem może być 
uprawiana na każdym stanowisku glebowym. Bardzo 
dobrze plonuje na często występujących w Polsce gle-
bach mozaikowatych, jak i również na wyżej wyniesionych 
terenach (dobra adaptacja). Uniwersalność tej odmiany 
wynika z silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzenio-
wego, który zapewnia roślinom dostęp do odpowiedniej 
ilości wody i składników pokarmowych na każdym stano-
wisku i w każdych warunkach (odporność na stresy śro-
dowiskowe występujące nawet w okresie wykształcania 
się ziaren). Doprowadza to do całkowitego zaziarnienia 
kolb i wytworzenia ziarna o dużej masie tysiąca nasion, co 
bezpośrednio przekłada się na wysoki potencjał plono-
wania odmiany DKC 3730. Mocne korzenie i łodygi roślin 
chronią plantację przed wyleganiem korzeniowym jak i 
łodygowym, może być zbierana z pól jako jedna z ostat-
nich, również dzięki wysokiej odporności kolb na poraże-
nie przez Fusarium (bardzo dobra jakość plonu, mniejsze 
porażenie przez mikotoksyny). Ze względu na późniejsze 
FAO, odmiana jest mniej porażana przez omacnicę pro-
sowiankę (owad mocniej uszkadza wcześniejsze odmia-
ny FAO< 220). Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w 
końcowej fazie dojrzewania (efekt Dry-Down), pozwala 
przyspieszyć zbiór, a także obniżyć koszty suszenia ziarna 
po zbiorze.

Kolby całkowicie zaziarnione, z cienką osadką, 
ziarno dorodne, o wysokiej MTZ.

Pomimo trudnego sezonu wegetacyjnego (silne wiatry) potwierdzona
odporność na wyleganie (zdjęcie z 24.11.2017r)

Bardzo dobry efekt DRY-DOWN
średnio-późnego mieszańca.

Mocne korzenie i łodygi chronią plantację
przed wyleganiem.

Dział NasionKukurydza - DKC 3730



 

 

WYSOKIE PLONY  
W RÓŻNYCH WARUNKACH

 

 

DKC 3730
 

Wierny i stabilny plon w różnych warunkach, bardzo dobre oddawanie
wody w końcowej fazie dojrzewania DRY-DOWN, 
mocne korzenie i łodygi, nie wylega. 
13,2 t/ha  - 106% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU 2017

ZASIEJ ZIARNO 
SWOJEGO SUKCESU

www.dekalb.pl infolinia: 600 294 400

DKC 3623 FAO 260
Bardzo wysokie i wierne plony.
Nr 2 w PDO COBORU 2016: 13,8 t/ha – 105% wzorca

DKC 3939 FAO 270–280
Rekordowe plony nawet w stresowych warunkach.
Nr 4 w PDO COBORU 2016: 13,4 t/ha – 102% wzorca

 
  

 
 

 
 

DKC 3441 FAO 240–250
Mocny dent na trudne warunki, szybki w oddawaniu wody

DKC 3579 FAO 250   NOWOŚĆ
Nowa jakość w grupie średniowczesnej
– odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
12,3t/ha w badaniach rozpoznawczych COBORU 2017

 FAO 250-260  

DK_reklama_Kukurydza_210x297x3_2018_druk.pdf   1   1/9/18   11:22 AM
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Omacnica prosowianka – coraz większym problemem w uprawie kukurydzy
Dział Nasion

Omacnica prosowianka z roku na rok staje się coraz większym problemem na 
plantacjach kukurydzy. Owad ten bardzo dobrze zaadoptował się do warunków 
glebowo-klimatycznych Polski, dodatkowo sprzyja mu bardzo duży udział kuku-
rydzy (uprawianej zarówno na ziarno jak i kiszonkę, w roku 2017 ponad 1215 tys. 
ha) w strukturze zasiewów Polski. Kukurydza to obecnie jedyna roślina żywicielska, 
na której omacnica prosowianka masowo się namnaża i skąd często migruje na 
inne rośliny żywicielskie (np. chwasty grubołodygowe: komosa biała, szarłat szorst-
ki, ostrożeń polny).

Wiele czynników wpływa na wzrost populacji tego szkodnika, ich wspólne 
oddziaływanie sprawia, że owad staje się coraz groźniejszym przeciwnikiem:

potrafi dostosować się do mniej sprzyjających warunków środowiska
(zwłaszcza termicznych),
wyróżnia się długim okresem występowania na kukurydzy 
(od czerwca do października/listopada),
zimuje na polach pokukurydzianych (w resztkach pożniwnych kukurydzy
i chwastach grubołodygowych),
cechuje się wysoką płodnością (samica składa do 400-600 jaj),
gąsienice prowadzą ukryty tryb życia (wewnątrz tkanek roślin) co sprawia, 
że są mniej narażone na aktywność wrogów naturalnych, niekorzystne warunki 
pogodowe, a także stosowane insektycydy.

W celu skutecznego zwalczania populacji omacnicy prosowianki, 
powinniśmy wdrożyć w gospodarstwach kompleksową strategię, 
poprzez połączenie metod profilaktycznych (zapobiegających licz-
nemu pojawowi szkodnika) ze sposobami bezpośredniego zwalcza-
nia.

W okresie intensywnego wzrostu kukurydzy można wykorzystać 
metodę chemiczną (z wykorzystaniem specjalistycznych opryskiwa-
czy szczudłowych) i biologiczną (introdukcja na pole naturalnego 
pasożyta jaj omacnicy, błonkówki Trichogramma – Kruszynka). Na-
tomiast metodę mechanicznego zwalczania omacnicy powinniśmy 
rozpocząć już jesienią, tuż po zbiorze kukurydzy, w celu obniżenia 
liczby zimujących gąsienic, a tym samym motyli jakie rozwiną się z 
nich w okresie wiosennym.

Dobrym rozdrobnieniem resztek pożniwnych można zniszczyć na-
wet 70 % zimujących gąsienic. Sam motyl nie wyrządza szkód, jed-
nak gąsienice wylęgające się ze złożonych przez nie jaj są prawdzi-
wym utrapieniem.
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Dział Nasion

Omacnica prosowianka – coraz większym problemem w uprawie kukurydzy

Szkodliwość wynikająca z żerowania gąsienic 
omacnicy prosowianki:

w wiechach zmniejsza się ilość produkowanego pył-
ku oraz skraca się okres pylenia,
uszkodzenia blaszek liściowych ograniczają po-
wierzchnię asymilacyjną, co wpływa na procesy od-
żywienia całej rośliny,
uszkodzenie wiązek przewodzących wodę i składniki 
pokarmowe w łodygach, również negatywnie wpły-
wa na prawidłowe odżywienie roślin,
złomy łodyg, zwłaszcza poniżej kolby powodują że 
kolby są słabiej odżywione (a ziarniaki gorzej wy-
pełnione) i zazwyczaj już tylko dosychają na roślinie, 
podobny efekt występuje w przypadku uszkodzenia 
nasady kolby,
spadek plonu w wyniku złomu łodyg tuż przy ich 
nasadzie, cała roślina przewraca się na glebę, a także 
obrywanie i opadanie nadgryzionych kolb, których 
heder kombajnu nie jest w stanie zebrać,
przedwczesne zasychanie roślin w skutek zniszczenia wiązek przewodzących, a także ubytek ziarniaków w kolbach,
spadek zdrowotności roślin, większe porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium, pogorszenie jakości plonu (obecność
groźnych mykotoksyn),
straty w przypadku uprawy w kraju kukurydzy kiszonkowej wynoszą ok. 10%, natomiast ziarnowej ok. 20%,  

      
   
                     

    Z czym można pomylić uszkodzenia:

     przebarwiające się na czerwono rośliny uszkodzone przez gąsienice omacnicy           
     prosowianki są mylone z niedoborem fosforu lub potasu,

  ubytki ziarniaków można pomylić z żerowaniem na kolbach innych szkodników (rol-
  nic, słonecznicy orężówki, urazka kukurydzianego lub stonki kukurydzianej),
  złomy łodyg zazwyczaj mylone są z obecnością na polu dzików lub jeleniowatych,  
  a także z efektem porażenia roślin przez fuzariozę łodyg,

Moim zdaniem w roku 2018 powinniśmy spodziewać się wzrostu populacji omacnicy 
prosowianki na plantacjach kukurydzy. Wpływ na taką sytuację z pewnością mieć bę-
dzie bardzo duży udział kukurydzy w strukturze zasiewów Polski w sezonie 2017, która 
w nadchodzącym sezonie nie powinna się zmniejszyć. Dodatkowym czynnikiem bę-
dzie jesienna pogoda w roku 2017, która utrudniając zbiór w optymalnym terminie, na 
niektórych polach (zbyt mokro) uniemożliwi odpowiednie rozdrobnienie i przyoranie 
resztek pożniwnych przed nastaniem zimy (mechaniczną walkę z zimującymi gąsieni-
cami omacnicy prosowianki). 

Oskar Kupietz
Specjalista działu nasiennego Agro-Efekt



O powodzeniu uprawy kukurydzy decyduje poprawnie dobrana ochrona herbicydowa, ponieważ roślina ta nie toleruje zachwaszczenia. Chwa-
sty występujące podczas uprawy kukurydzy rosną o wiele szybciej niż ona sama, dlatego ważny jest odpowiedni termin zabiegu. Skuteczność 
zwalczania chwastów uwarunkowana jest również  znajomością poszczególnych gatunków oraz doborem odpowiedniego herbicydu. Aby 
uzyskać dobry plon ważne jest utrzymanie czystego pola od fazy 3-4 liścia do początku zakrywania międzyrzędzi. W przypadku kiedy kukury-
dza musi przez długi czas konkurować z chwastami, przystosowywuje się do panujących warunków. Staje się nadmiernie wyrośnięta, wytwarza 
słabszy, krótszy system korzeniowy, jest gorzej odżywiona, bardziej podatna na stres suszy i w konsekwencji odda mniejszy plon - efekt switch 
point. Decydując się na ochronę kukurydzy mamy do wyboru dwa zasadnicze terminy aplikacji środka - przedwschodowy oraz powschodo-
wy. Można również wykonać technologię dwuzabiegową - jest ona, wprawdzie, najskuteczniejsza ze względu na różne terminy wschodzenia 
zwalczanych chwastów, lecz wiąże się z wyższymi kosztami. 

Warunkiem wybrania przedwschodowej ochrony kukurydzy powinien być przede wszystkim przebieg pogody. Herbicydy doglebowe, aby 
były skuteczne, potrzebują wilgotnej gleby, dzięki której substancja aktywna przemieszcza się w głąb ziemi. Ważna tutaj jest również staranna 
uprawa roli ze względu na znajdujące się w grudach ziemi nasiona chwastów, które nie są niszczone przez herbicydy, przechodzą okres we-
getacji i pod wpływem niewielkiej wilgoci zaczynają kiełkować. Środki doglebowe działają na chwasty kiełkujące pod powierzchnią ziemi, ale 
także na te wykiełkowane. Wadą herbicydów doglebowych jest brak skuteczności w zwalczaniu chwastów jednoliściennych wieloletnich (perz 
właściwy) i dwuliściennych wieloletnich (ostrożeń polny, mniszek lekarski, powój), dlatego istotne jest znać historię swojej plantacji. Rekomen-
dowanym przez nas herbicydem doglebowym, który stosujemy od momentu siewu do trzech dni po nim, jest Successor TX 487,5 SE.

Jeśli warunki pogodowe nie są sprzyjające zabiegom przedwschodowym - panuje susza, bądź z kolei opady są nadmierne, czy wcześniej na 
polu pokazywały się uciążliwe chwasty wieloletnie, pozostaje nam wtedy zastosowanie technologii powschodowej. 
Istotne jest, by zabieg był wykonany do fazy 4 liścia. W tym okresie roślina kukurydzy ma wykształcony zawiązek kolby o wielkości 2 mm, a stres 
związany z zachwaszczeniem obniża potencjał plonowania kukurydzy nawet o 60 kg/dzień stresu.

Wymieniony wyżej środek do stosowania doglebowego możemy także użyć do zabiegów powschodowych kukurydzy. W takim przypadku 
zmniejszamy jego dawkę o ok. połowę oraz dodajemy herbicyd o działaniu nalistnym, np. Innovate 240 SC ok 40 g/ha lub Climax Extra 6 OD ok 
30 g/ha w celu zmniejszenia siewek chwastów, które powschodziły, np. chwastnica jednostronna. 
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Ochrona herbicydowa i fungicydowa kukurydzy

Pierwsze takie 
Super TRIO

Wszystkie chwasty pod kontrolą

Jeszcze szybsze działanie w mieszaninie

Skuteczny i ekonomiczny wybór
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Dział Ochrony Roślin
Technologia ochrony herbicydowej i insektycydowej kukurydzy

Nazwa herbicydu
/ insektycydu

Dawka l/ha Zakres zwalczanych
chwastów / szkodników

Termin stosowania

Climax Extra 6 OD nikosulfuron 60 0,5 - 0,75

Temsa SC mezotrion 100 1,5

Climax Extra 6 OD
+

Temsa SC

nikosulfuron 60
mezotrion 100

Climax Extra 6 OD 0,5
+

Temsa SC 1,0

Successor TX 487,5 SE
petoksamid 300

terbutylazyna 187,5

Sparviero lambda-cyhalotryna 100 0,125 omacnica prosowianka

Innovate 240 SC nikosulfuron 240 0,18 - 0,25

Rincon 25 SG rimsulfuron = 25% 60g

Rincon 25 SG
+

Lumax 537,5 SE

rimsulfuron 25%
terbutylazyna 187,5

mezotrion 37,5
S-metolachlor 312,5

Rincon 25 SG 50g
+

Lumax 537,5 SE 2,5

Onyx 600EC
+

Temsa SC

pirydat 600
mezotrion 100

Onyx 600EC 0,6
+

Temsa SC 0,6

Onyx 600EC
 +

Climax Extra 6 OD
 + 

Temsa SC

pirydat 600
nikosulfuron 60
mezotrion 100

Onyx 600EC 0,5
+

Climax Extra 6 OD 0,5
+

Temsa SC 0,5
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Zalecane przez nas preparaty powschodowe to między innymi: Successor TX 487,5 SE, Temsa SC, Innovate 240 SC, Climax Extra 6 OD czy 
mieszanina Onyx 600 EC + Temsa SC + Climax Extra 6 OD. Obecnie uprawa kukurydzy w Polsce ogranicza się głównie do wyboru odmian, 
herbicydu oraz wyboru preparatu do zwalczania omacnicy prosowianki. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów.

Na polskim rynku pojawiły się już dodatkowo rozwiązania do walki z chorobami grzybowymi. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych ilość 
areału chronionego fungicydami w uprawie kukurydzy wynosi ponad 25%, czyli blisko 10 mln ha. Oprócz zwalczania chorób grzybowych 
fungicydy wpływają pozytywnie na zwiększenie odporności roślin na stres wywołany suszą, efekt zieloności- znany już w uprawie zbóż, a także, 
co najważniejsze, na wzrost plonów.

Zwalczanie chorób grzybowych: wykonany zabieg fungicydowy chroni przed: żółtą plamistością liści kukurydzy, drobną plamistością liści ku-
kurydzy. Ograniczy występowanie fuzarioz łodyg oraz kolb.

Wzrost plonu: według prowadzonych doświadczeń zastosowanie produktu grzybobójczego podnosi plon w granicach 1- 1,5dt.
Wysoka jakość ziarna: zabieg fungicydowy zmniejsza ilość mikotoksyn, co z kolei wpływa pozytywnie na jakość otrzymywanego ziarna.
Zmniejszenie stresu: zastosowanie ochrony fungicydowej powoduje zmniejszenie stresu związanego z wysokimi temperaturami oraz towarzy-
szącymi im często suszami. Dodatkowo poprawia ogólną kondycję kukurydzy poprzez wzmocnienie systemu korzeniowego, łodyg i liści, a co 
za tym idzie wzrost kolb i plonu. Ogólny okres stosowania fungicydów kukurydzianych przypada na okres od fazy 8-10 liści do końca kwitnienia. 
Jeśli zastosujemy środek  w okresie ok. 8-10 liści kukurydzy poprawimy ogólną, fizjologiczną kondycję rośliny, zwiększymy system korzeniowy, 
wzmocnimy łodygę i liście, zabezpieczymy przed chorobami grzybowymi. Natomiast, jeśli zabieg wykonamy w okresie od początku do końca 
kwitnienia, zabezpieczymy kukurydzę przed chorobami grzybowymi, skutecznie obniżymy ilość mikotoksyn. W obu przypadkach uzyskamy 
wyższą jakość i wyższy plon nasion.

Do ochrony grzybowej polecamy środek Quilt Xcel 263,8 SE, który zawiera takie substancje aktywne jak: propikonazol o działaniu układowym 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz azoksystrobinę, która również działa zapobiegawczo i interwencyjnie, dodatkowo, w 
przypadku tej grupy substancji mamy do czynienia z działaniem translaminarnym. Dociera ona nawet tam, gdzie nie była aplikowana, dzięki 
temu zabezpieczone są dwie strony liści. Dodatkowo zabieg fungicydowy można wzbogacić insektycydem przeciwko omacnicy prosowiance. 
Zabieg możemy wykonać przy pomocy preparatów: Sparviero, Karate Zeon 050 CS, Runner 240 SC czy Avaunt 150 EC.

Temsa SC 1,5 l/ha

Climax Extra 6 OD 0,5 l/ha + Temsa SC 1 l/ha

Climax Extra 6 OD 0,5 - 0,75 l/ha

Rincon 250SG 60g

Successor TX 487,5 SE
4,0 l/ha

Successor TX 487,5 SE 2,0-2,5 l/ha
+ Innovate 240 SC 0,18-0,25 l/ha

Sparviero 0,125 l/ha

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

Innovate 240 SC 0,18 - 0,25 l/ha

Onyx 600EC 0,6l/ha + Temsa SC 0,6l/ha 

Onyx 600EC 0,5l/ha + Climax Extra 6 OD 0,5l/ha + Temsa SC 0,5l/ha 

Rincon 25 SG 50g/ha
+ Lumax 537,5 SE 2,5l/ha

Plantacja, na której za późno zastosowano herbicyd.  
Spadek plonu nawet do 60kg dziennie!

Plantacja, na której ochrona była wykonana w optymalnym terminie.

Dział Ochrony Roślin





NAWOZY Z PUŁAW

POTĘGA
URODZAJU

To Azot decyduje o Twoim plonie
 
• Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń
• Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców
• Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa
• Polityka cenowa skorelowana z trendami europejskimi
• Odpowiedzialność biznesowa
•  Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, 

doradztwo fachowe i szkolenia



NAWOZY Z PUŁAW

POTĘGA
URODZAJU

To Azot decyduje o Twoim plonie
 
• Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń
• Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców
• Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa
• Polityka cenowa skorelowana z trendami europejskimi
• Odpowiedzialność biznesowa
•  Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, 

doradztwo fachowe i szkolenia

Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

l  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

l   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…



Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S



Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

l  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,

l  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,

l  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

l   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

l   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

l  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

l  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

l   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

l   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

l   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

l  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

l  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?
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Kukurydza jest rośliną intensywnej uprawy o dużych wymaga-
niach nawozowych i pokarmowych. Do wytworzenia 1 tony ziarna 
z odpowiednią masą słomy, przeciętnie pobiera z hektara gleby 
22-29 kg/N, 11-13 kg/P2O5, 25-33 kg/K2O, 4-9 kg MgO, 2-4 kg/S 
oraz znaczne ilości mikroelementów. Początkowy wzrost kukury-
dzy jest powolny, a jej zapotrzebowanie na azot w tym okresie nie-
wielkie. Dopiero od fazy 4–5. liścia intensywność ta się zwiększa. 
Najwięcej azotu kukurydza pobiera od fazy przed kwitnieniem aż 
do fazy wytwarzania kolb. Przypada to na okres od lipca do sierp-
nia. Wtedy też najbardziej intensywnie przebiega mineralizacja 
materii organicznej w glebie, co powoduje, że uwalnia się z niej 
sporo azotu mineralnego, który może być wykorzystany przez ro-
śliny. 

Z powodu przesunięcia w czasie pobierania azotu przedsiewnie 
stosuje się około połowę łącznej dawki azotu. Do stosowania w 
tym terminie nadają się nawozy, z których azot jest wolno uwal-
niany: przede wszystkim mocznik oraz nawozy zawierające łatwo 
dostępne formy azotu. Nawozem zawierającym wszystkie dostęp-
ne formy azotu: wolno działającą formę amidową i azotanową od-
powiedzialne za szybkie działanie jest płynny roztwór mocznika i 
saletry amonowej – RSM.

Dobre odżywienie roślin magnezem i siarką w znaczący sposób 
wpływa na jej gospodarkę azotem. Dzięki tym makroelementom 
kukurydza pobiera azot z gleby i przetwarza go w plon ziarna, dla-
tego pomimo stosunkowo jej niedużych wymagań dotyczących 
tych składników pokarmowych nie można o nich zapominać. W 
tym celu można wykorzystać nawozy, w których nośnikiem siarki 
jest magnez lub azot w zależności od zasobności gleby i przyjęte-
go programu nawożenia.

W warunkach niskich temperatur wiosennych kukurydza pobiera 
słabo fosfor, co przejawia się zaczerwienieniem liści i powoduje 
zahamowanie jej wzrostu. W zaawansowanej fazie niedoboru star-
sze liście zaczynają więdnąć i obumierać. Właściwe zaopatrzenie 
młodych roślin kukurydzy w azot, fosfor i cynk w początkowym 
etapie wzrostu ma kluczowe znaczenie w budowaniu potencjal-
nego plonu. Od fazy czwartego liścia zaczyna tworzyć się zawią-
zek kolby i każdy powstający niedobór składnika pokarmowego 
będzie powodował zmniejszenie potencjalnego plonu.

W uprawie kukurydzy stosowane jest szeroko nawożenie zlokali-
zowane w pobliżu rzędu wysiewanych nasion, aplikowane łącznie 
z siewem nasion za pomocą dodatkowego osprzętu instalowane-
go na siewniku punktowym. Uzyskuje się w ten sposób wysoką 
koncentrację składników pokarmowych w pobliżu rozwijającego 
się korzenia. Zwiększa to ich dostępność, co jest bardzo ważne w 
początkowych fazach rozwojowych kukurydzy, kiedy słabo rozwi-
nięty system korzeniowy wymaga dużego stężenia składników w 
glebie. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do fosforu, które-
go rośliny potrzebują w stosunkowo dużych ilościach na początku 
wegetacji – a składnik ten nie dość, że słabo przemieszcza się w 
glebie, to jeszcze w niskich temperaturach jego pobieranie jest 
utrudnione. Rośliny dobrze odżywione fosforem od początku we-
getacji lepiej gospodarują azotem, tj. głównym składnikiem plo-
notwórczym. 

Nawożenie startowe może być realizowane poprzez umiejscowie-
nie nawozu: w rządku siewnym, powyżej rządka siewnego, poniżej 
nasion, z boku nasion oraz z boku i poniżej nasion. Jako standard 
przyjmuje się najczęściej umieszczanie nawozu 5x5 tj. 5 cm w bok 
i 5 cm poniżej rządka siewnego. 

Umieszczenie nawozu w bezpośrednim pobliżu ziarna zwiększa 
zasolenie gleby i może ograniczyć pobieranie wody przez rośliny. 
Bardzo ważne jest, aby stężenie soli nawozowych (zwłaszcza azo-
tu i potasu) nie było zbyt duże, gdyż nadmierne zasolenie gleby 
prowadzi do zaburzeń kiełkowania i do wypadania młodych roślin,
a tym samym do zmniejszenia obsady.

Schemat prawidłowego umieszczenia nawozu startowego

Nawożenie kukurydzyDział Nawozów
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Fosfor Efekt + mikro 3-4 kg/ha

Bio Efekt 1l/ha

Schemat prawidłowego umieszczenia nawozu startowego

Kukurydza należy do najbardziej wydajnych i mających szero-
kie zastosowanie roślin uprawnych. Ze względu na ilość i jakość 
wytwarzanej biomasy zalicza się do roślin o dużych potrzebach 
pokarmowych. Ponadto kukurydza jest rośliną klimatu ciepłego,
i często przebieg pogody w początkowych etapach rozwoju nie-
korzystnie wpływa na jej wzrost. Brak opadów, duże amplitudy 
wysokich i niskich temperatur, stres po zastosowaniu herbicydów 
negatywnie oddziałują na jej rozwój. Dlatego praktycznie w każ-
dym roku można zaobserwować zły stan odżywienia kukurydzy. 
Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu niedoboru skład-
ników pokarmowych w początkowym etapie wzrostu kukurydzy 
jest zastosowanie dokarmiania dolistnego. Nawóz dolistny poda-
ny w krytycznej fazie rozwoju (4-5 liści) zabezpiecza roślinę przed 
stresem zapewniając jednocześnie właściwy stan odżywienia.

Cynk jest mikroelementem o dużym znaczeniu 
plonotwórczym. Kukurydza potrzebuje cyn-
ku do efektywnego przetwarzania pobranych 
składników (przede wszystkim azotu). Cynk 
bierze udział w syntezie i wzroście aktywności 
auksyn, zwiększa pobieranie azotu, a w póź-
niejszej fazie korzystnie wpływa na fotosynte-
zę, przedłużając żywotność liści czego efektem 
jest zwiększenie masy ziarniaków. Zwiększa 
także odporność roślin na suszę i choroby. Optymalne odżywie-
nie kukurydzy cynkiem pozwala na uzyskanie porównywalnych, a 
niekiedy większych plonów nawet przy niższym poziomie dawek 
azotu. Niedobór cynku może powodować ograniczenie plonów 
kukurydzy dochodzące nawet do 20% ubytku masy ziarna. Cynk 
Efekt zalecamy zastosować dwukrotnie jako uzupełnienie do na-
wozów Efekt. W sytuacji obserwowanego deficytu (biało-żółte pa-
sma) należy zastosować nawóz w dawce 2-3l/ha.

Bor odpowiedzialny jest za transport i właści-
wą translokację cukrów, syntezę skrobi i budo-
wę ścian komórkowych roślin. Bor jest szcze-
gólnie ważny, kiedy powstają zawiązki kolby. 
Niedobór boru w tym okresie jest szczególnie 
niebezpieczny ze względu na późniejsze słabe 
wykształcenie kolb i zawiązywanie ziarniaków. 
W okresie kwitnienia składnik ten odpowiada 
za wzrost łagiewki pyłkowej. Zapewnia rozwój 
kwiatów i pyłku, co korzystnie przekłada się na ilość zawiązanych 
ziarniaków w kolbie –warunkuje prawidłowe wypełnienie kolb po-
przez udział w transporcie węglowodanów.

Dokarmianie dolistne jest integralnym elementem nowoczesnej 
technologii uprawy kukurydzy. Maksymalna faza pobierania skład-
ników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od 6-8 liści, 
zatem pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego powinien zostać 
przeprowadzony przed tą fazą, aby zapewnić optymalną podaż 
składników pokarmowych w okresie intensywnego wzrost. W 
pierwszym zabiegu zalecamy zastosowanie nawozu KUKURYDZA 
Efekt w dawce 2-3 kg/ha w połączeniu z nawozem KUKURYDZA 
Efekt mikro w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Drugi zabieg  należy przepro-
wadzić do 10 liścia kukurydzy stosując dawki nawozów jak pokaza-
no na schemacie. Utrzymujące się niskie temperatury w początko-
wym okresie rozwoju kukurydzy mogą spowodować wystąpienie 
niedoboru fosforu. Objawem są fioletowe przebarwienia blaszek 
liściowych, w takich przypadkach zalecamy zastosowanie nawozu 
Fosfor Efekt + mikro w dawce 3-4 kg/ha. W trakcie rozwoju roślin 
kukurydzy występują okresy zwiększonej podatności na różne 
czynniki stresowe (susza, fitotoksyczność po zabiegach herbicy-
dowych, grad). W takich sytuacjach zalecamy zastosowanie nawo-
zu organicznego Bio Efekt, który redukuje negatywne skutki stresu 
i przyspiesza regenerację.

Bor Efekt + S 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt mikro
1-2 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha

Kukurydza Efekt mikro
0,5-1 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha Kukurydza Efekt 3-4 kg/haKukurydza Efekt 2-3 kg/ha

Program dokarmiania dolistnego kukurydzy

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

Dział NawozówDokarmianie dolistne kukurydzy
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Dział NawozówWapnowanie gleby

Warunki meteorologiczne lub organizacja prac w gospodarstwie nie zawsze pozwalają na zoptymalizowanie wykonania zabiegów 
agrotechnicznych po żniwach. Często pomijanym zabiegiem a nawet bagatelizowanym jest wapnowanie. Wapnowanie wiosną nie jest 
optymalnym terminem wykonania tego zabiegu natomiast przynosi zawsze pozytywne rezultaty.

Efektywność zabiegu wiosennego zależy od wielu czynników. Do głównych z nich należy jakość stosowanego wapna nawozowego. W 
przypadku stosowania węglanów tradycyjnych o frakcji 0-2 mm efekt odkwaszania jest znacznie rozciągnięty w czasie, a zmiana odczy-
nu może być zauważalna dopiero po kilku miesiącach, czyli w okresie poza fazą najintensywniejszego wzrostu roślin. Oczywiście zabieg 
ten ma korzystny wpływ, jednakże właściwy efekt jest zauważalny dopiero w kolejnym roku uprawy rośliny następczej. W przypadku 
takiego podejścia do kwestii regulacji odczynu wapnowanie wiosną jest jak najbardziej zasadne. 

Chcąc uzyskać efekt już w pierwszym roku należy zastosować nawozy węglanowe szybko działające. W przypadku węglanów należy 
dobrać produkt o najwyższym stopniu rozdrobnienia i związanej z tym wysokiej reaktywności lub odpowiednio dobraną dawkę wapna 
w formie tlenkowej. W obrębie gamy wapna nawozowego węglanowego oferowanego przez Lhoist znajduje się seria nawozów „pre-
mium” o wysokim stopniu rozdrobnienia – Opolwiak Premium, Wojcieszowiak Premium oraz Bukowiak premium. Średnica cząstek tych 
nawozów  mieści się w granicy 0-0,09 mm co daje „konsystencję” pudru. W efekcie tak dużego rozdrobnienia skał wapiennych uzyskuje 
się materiał o bardzo wysokiej reaktywności, co przekłada się na działanie w glebie. Stosowanie produktów serii „premium” powoduje 
stopniowe i łagodne odkwaszenie gleby w ciągu kilku tygodni, w zależności od wilgotności gleby i temperatury. Z tego względu ist-
nieje możliwość wykonania siewu niemalże tuż po zastosowaniu wapna. W tym przypadku nie obserwuje się żadnego niekorzystnego 
wpływu wapnowania na wschodzące rośliny.

Dobrym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie wapna w formie tlenkowej, które w kontakcie z wodą zawartą w glebie 
powoduje szybki efekt odkwaszający. Tego typu produkty powinny być dokładnie wymieszane z glebą, najlepiej pod orkę. Ze względu 
na relatywnie szybko zachodzące zmiany odczynu gleby po zastosowaniu wapna tlenkowego należy wykonać siew lub nasadzenie 
roślin po min. 2 tygodniach od zabiegu do czasu ustabilizowania reakcji w glebie. Szczególnie polecane wiosna są małe dawki niwelu-
jące zespół czynników zakwaszających. Szacuje się, że w ciągu roku należy zastosować min. 500 kg CaO dla zniwelowania wszystkich 
czynników wpływających na zakwaszenie gleby.

Przy okazji stosowania małych dawek wapna tlenkowego można wprowadzić magnez. Przykładem nawozu spełniającego dwie funkcje 
– odkwaszającą i wzbogacającą glebę w przyswajalny magnez jest Oxyfertil® Mg 75/25 (CaO+MgO min. 75%, zawartość MgO min. 
25%). Dodatkową zaletą tego produktu  jest łatwość jego aplikacji za pomocą standardowych rozsiewaczy do granulatów ze względu 
na formę frakcjonowaną 1-3 mm. Oxyfertil® Mg 75/25 jest szczególnie polecany do wapnowania zachowawczego, czyli bilansującego 
procesy zakwaszania gleby, w dawce 0,5 t/ha. Z tą ilością nawozu zostaje wprowadzone min. 175 kg MgO/ha.
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Dział NasionJęczmień jary - KUCYK / ALLIANZ

ALLIANZ

KUCYK

NOWOŚĆ!
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dt / ha

73,6 71,4
65,2

61,9
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90
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dt / ha

65,2 65,2

72,5 71,8

20172016 20172016

Wzorzec Allianz

67,9 66,5

79,9 78,3



Jęczmień jary - KWS DANTE / Dział Nasion

KWS DANTE
HODOWCA: KWS LOCHOW

SOLDO

Wzorzec KWS Dante

dt/ha
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81,0
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89,5
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79,2

72,5
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dt/ha
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95

85

75

65

55

81,7

73,6

76,5

65,2
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dt / ha
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2017
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pmp_Ciech_Chwastox_Complex_210x148.indd   1 23.01.2018   12:03
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Dział NasionPszenica jara - ANABEL / GOPLANA

110

105

100

95

90

85

dt / ha

104,6

94,2

99,9

96,5

103,6

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

ANABEL
HODOWCA: IGP POLSKA

GOPLANA
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dt / ha
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89,0

66,8 68,1
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70,6 71,3
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Pszenica jara - MANDARYNA /  TYBALTDział Nasion

MANDARYNA

TYBALT
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dt / ha

70,6
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74,4 73,7
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2017
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Dział NasionOwies jary - BINGO / SIMON

BINGO

SIMON

Inna odmiana
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ŁUBIN WĄSKOLISTNY LILA BAER / ŁUBIN ŻÓŁTY BARYTDział Nasion

2014

25

20

15

10

5

0

dt / ha

21,8

24,0

18,7 19,6 19,7 21,3

2015 2016

Wzorzec BARYT

Wzorzec

26

25

24

23

22

21

dt / ha

25,0
25,75

LILA BAER

LILA BAER
HODOWCA: IGP POLSKA

BARYT



Dział Nasion

Rośliny strączkowe

Gatunek Termin siewu

Kukurydza 25 - 36 III dekada kwietnia - I dekada maja

Koniczyna czerwona 8 -18 III dekada marca - III dekada kwietnia

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

Koniczyna krwistoczerwona
(inkarnatka) 10 - 20 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Koniczyna perska 12 - 20 II dekada kwietnia

Koniczyna zwyczajna 8 - 15 III dekada marca - III dekada kwietnia

Esparceta siewna 55 - 75 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Seradela 40 - 60 II dekada kwietnia

Lucerna siewna 15 - 25 II dekada kwietnia - III dekada maja

Lucerna chmielowa
(nerkowata 15 - 20 III dekada kwietnia - II dekada maja

Burak cukrowy 1,8 - 3,0

Gatunek Termin siewu

Rzepak jary 4,0 - 6,0 II dekada kwietnia - III dekada kwietnia

15 - 40 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Len 120 - 140 I dekada kwietnia - II dekada kwietnia

Konopie 80 - 120 III dekada kwietnia - I dekada maja

20 - 25 III dekada marca - II dekada kwietnia

10 - 20 III dekada marca - I dekada kwietnia

25 - 30

Kupkówka pospolita 15 - 20

Festulolium 36

35  - 40

Gatunek trawy

8 - 10

25 - 30

Kostrzewa trzcinowa 30

8 - 10

Groch siewny Groch
pastewny

Wyka siewna
(jara) Bobik

Wymagania
glebowe

III dekada kwietnia lub 
I i II dekada maja

do II dekady kwietnia do 25 kwietnia
Termin siewu

230 – 330 kg/ha 220 – 280 kg/ha 80 – 130 kg/ha 250 – 320 kg/ha

od 3,0 do 5,0 t/ha
plon nasion do 7,0 

t/ha, od 30 do 60 t/ha 
zielonej masy

Plon
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Zaprawianie ziarna siewnego
Dział Ochrony Roślin

Charakterystyka zapraw nasiennych

Jednym z bardzo ważnych czynników w technologii produkcji 
zbóż, bez którego osiągnięcie wysokich i jakościowo dobrych 
plonów nie byłoby możliwe jest zaprawianie ziarna siewnego. Za-
bieg zaprawiania nabiera szczególnego znaczenia w intensywnej 
produkcji roślinnej, gdzie zboża stanowią duży udział w strukturze 
zasiewów i często uprawiane są po sobie. Wiele chorób przeno-
szonych wraz z materiałem siewnym i poprzez glebę zwalczanych 
jest tylko przy pomocy zapraw nasiennych. Choroby grzybowe 
przenoszone wewnątrz ziarniaka wymagają zastosowania zapraw 
nasiennych o systemicznym sposobie działania. Takie choroby 
jak głownia pyląca pszenicy, czy pasiastość liści jęczmienia mogą 
być zwalczone tylko zaprawami systemicznymi. W przypadku za-
stosowania nieodpowiedniej zaprawy objawy tych chorób zaob-
serwujemy w późniejszym okresie rozwojowym roślin, kiedy już 
w żaden sposób nie będzie można ich zwalczyć. Nowoczesną 
zaprawą nasienną o systemicznym sposobie działania, która zwal-
cza duże spektrum chorób jest Dividend Xtra 030 FS. Dodatkową 
zaletą jest bardzo dobre nanoszenie preparatu na powierzchnię 
ziarniaka w trakcie zaprawiania. W pszenicy jarej w celu zwalczenia 

głowni pylącej, a w jęczmieniu jarym pasiastości liści jęczmienia 
zastosować należy 200 ml zaprawy na 100 kg ziarna z dodatkiem 
400-500 ml wody. Na zgorzele siewek w jęczmieniu jarym i pszeni-
cy jarej, wystarczy zastosować 150 ml zaprawy na 100 kg ziarna z 
dodatkiem 400-500 ml wody. Aby uchronić przed septoriozą plew 
zasiewy pszenicy jarej zastosować trzeba 187,5 ml zaprawy na 100 
kg nasion z dodatkiem 400-500 ml wody. Zaprawianie materiału 
siewnego można połączyć z aplikacją nawozów donasiennych. 
Jest to zabieg, który poprawia początkowy rozwój roślin, zdrowot-
ność i tolerancję na niekorzystne czynniki środowiskowe. Dostęp-
ność składników odżywczych w czasie kiełkowania i wschodów 
decyduje o dalszym rozwoju rośliny. Ułatwia początkowy rozwój 
siewek, przyśpiesza wschody, a rośliny od początku są w dobrej 
kondycji i na optymalnym poziomie odżywienia. Zaprawianie jest 
jedynym sposobem zwalczania zgorzeli siewek, choroby grzy-
bowej dziesiątkującej wschodzące, młode siewki roślin. Zgorzel 
siewek wywoływana jest przez różne patogeny, są nimi grzyby z 
rodzaju Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis i Alternaria.

Sposoby przenoszenia chorób z materiałem siewnym w uprawie pszenicy: 

na powierzchni ziarna lub w powierzchniowej warstwie 
ziarniaka - zgorzel siewek, fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła, pleśń śniegowa, septorioza plew, śnieć cuchnąca, 
śnieć gładka, śnieć karłowa 

wewnątrz ziarniaka lub wewnątrz za-
rodka - zgorzel siewek, fuzaryjna zgo-
rzel podstawy źdźbła, pleśń śniegowa, 
głownia pyłkowa

Zaprawianie jest bardzo tanim i efektywnym sposobem zwalcza-
nia chorób grzybowych. Zaprawa trafia dokładnie tam gdzie roz-
wija się choroba, jeśli jest prawidłowo naniesiona na ziarniaki (rów-
nomiernie w prawidłowej dawce) wykaże się dużą skutecznością. 
Dawki zaprawy są małe i nie obciążają środowiska.

Ponadto wraz z zaprawami można stosować nawozy donasienne 
nanoszone na powierzchnię ziarniaka w trakcie zaprawiania.

W załączonej tabeli opisane są zaprawy nasienne oraz dawki sto-
sowane w zbożach jarych.

Nazwa zaprawy
nasiennej

Dawka na 100 kg ziarna siewnego Zwalczane choroby

Dividend Xtra 030 FS difenokonazol 30
pszenica jara

150 ml z dodatkiem 0-1200 ml wody

187,5 ml z dodatkiem 0-1200 ml wody

200 ml z dodatkiem 0-1200 ml wody
150 ml z dodatkiem 0-1200 ml wody

200 ml z dodatkiem 0-1200 ml wody

zgorzel siewek

septorioza plew pszenicy

zgorzel siewek

Certicor 050 FS

pszenica jara

owies

100 ml z dodatkiem 500-900 ml wody

100 ml z dodatkiem 500-900 ml wody

100 ml z dodatkiem 500-900 ml wody

100 ml z dodatkiem 500-900 ml wody

zgorzel siewek

zgorzel siewek

metalaksyl-M 20
tebukonazol 30

Maxim 025 FS pszenica jara 200 ml z dodatkiem 400 ml wody

Celest Trio 060 FS

pszenica jara 200 ml z dodatkiem 400-800 ml wody

200 ml z dodatkiem 400-800 ml wody

Seedron 60 FS
pszenica jara

owies

100 ml z dodatkiem 0-1500ml wody

100 ml z dodatkiem 0-1500ml wody

100 ml z dodatkiem 0-1500ml wody
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START PAK - pak dokrzewiający zboża ozime
Dział Ochrony Roślin

W wielu gospodarstwach rolnych ze względu na przebieg pogody 
zasianie zbóż ozimych w optymalnym terminie nie było możliwe. 
Opóźnione żniwa kukurydziane, buraczane były przyczyną prze-
sunięcia terminów siewu pszenicy na  listopad a nawet grudzień. 
Opóźnienie terminu siewu jest przyczyną spadku krzewistości 
produkcyjnej czyli spadku liczby źdźbeł z jednej rośliny, które wy-
tworzyły kwiatostan z ziarniakami, co za tym idzie spadku plonu.
Krzewistość produkcyjna zależy od wielu czynników, na które 
mamy duży wpływ. Między innymi od odmiany (dobór odpowied-
niej odmiany), nawożenia azotowego, formy azotu, dawki, dostęp-
ności makro i mikroelementów, retardantów (dawka, termin sto-
sowania, rodzaj substancji), zastosowania niektórych fungicydów, 
herbicydów ALS oraz terminu siewu. Termin siewu jest  beznakła-
dową metodą poprawy krzewistości zbóż, ponieważ wykonany w 
optymalnym terminie czy opóźnionym kosztuje tyle samo.

W przypadku wczesnego terminu siewu pszenicy (ok. 20 września) 
obsada powinna wynosić około 300-380 ziaren na m² wówczas 
współczynnik krzewistości produkcyjnej może wynosić nawet 
3,5szt/roślinę. Natomiast w przypadku opóźnionych terminów 
siewu gęstość siewu powinna wynosić  400-450 ziarniaków na m²  
wówczas współczynnik krzewistości spada  do 1,5szt/roślinę tj. o 
58% a w niektórych przypadkach do 1,3szt/roślinę tj. o 61%. 
Spadek krzewistości produkcyjnej z powodu opóźnionego termi-
nu siewu można regulować gęstością siewu  materiału siewnego, 
który ma określoną siłę kiełkowania oraz MTZ. W przypadku wy-
siewu własnego materiału siewnego określenie precyzyjnej gęsto-
ści siewu na m² może być niemożliwe, ze względu na brak tych 
parametrów, które są potrzebne do wyliczenia normy wysiewu. 
Pszenica ozima  krzewienie powinna rozpocząć jesienią, ponieważ 
jesienne rozkrzewienia mają większy potencjał produkcyjny niż te 
wykształcone w terminie wiosennym. Stąd niższy plon odmian 
przewódkowych od pszenic ozimych sianych w terminie.

Idealna pszenica  po spoczynku zimowym powinna mieć 3 jesien-
ne rozkrzewienia produktywne czyli jedno źdźbło główne i po 
jednym źdźble pierwszego i drugiego rzędu. Jednak wiele pszenic 
ozimych weszło w okres zimowania w fazie  kiełkowania BBCH 09 
lub „szpilki” BBCH 11.  Takie plantacje będą miały duże problemy z 
krzewistością produkcyjną, którą musimy poprawić w taki sposób 
by uzyskać docelowo 550-750 kłosów na m². 

W celu podjęcia decyzji o dokrzewieniu pszenicy ozimej należy 
obliczyć obsadę  pędów na m². Jeżeli obsada pędów na m² jest 
mniejsza  niż 500 pędów kłosonośnych, to zabieg dokrzewiający 
jest konieczny. Jeżeli ilość pędów kłosonośnych wynosi powyżej 
550 na m² to nie wykonujemy dodatkowych czynności  dokrze-
wiających  by  nie spowodować przegęszczenia łanu.

Zabieg dokrzewiający musi być wykonany w optymalnym termi-
nie. Wykonany zbyt wcześnie może skrócić korzenie przybyszowe, 
a zbyt późno nie zatrzyma dominacji pędu głównego i nie popra-
wi współczynnika krzewistości. 

Zabieg poprawy krzewistości należy wykonać:

- zawsze po nawożeniu startowym formą saletrzaną. Podanie 
azotu bez „dokrzewiacza” - regulatora wzmocni pęd główny, a nie 
boczne pędy (piętrowość łanu). Słabe boczne pędy będą reduko-
wane od fazy BBCH 31. Najlepiej by każdy pęd miał własny system 
korzeni przybyszowych, który będzie go ”karmił” i chronił przed 
stresem suszy.
- najlepiej w fazie rozwojowej BBCH 23, ale zabieg można wyko-
nać  już od fazy 6 liści pszenicy.  

- gdy korzenie przybyszowe mają długość powyżej 4cm.  Nie skra-
camy korzeni gdy długość korzeni przybyszowych jest mniejsza 
niż 4cm, ponieważ zabieg regulacyjny o działaniu inhibicyjnym do 
giberelin wpływa na skrócenie korzeni.
- przed terminem 5 kwietnia kiedy dzień trwa 13,08 godziny. Po 
tym terminie  rośliny rozpoczynają  fazę strzelania w źdźbło i za-
bieg dokrzewiania nie spełni swojej funkcji.
- gdy temperatura w momencie zabiegu wynosi nie mniej niż 
8°C  i przez 5 kolejnych dni nie spadnie poniżej 0°C.
- połączenie retardantów  z odpowiednim dokarmianiem dolist-
nym.

Retardanty hamują elongację pędu głównego zmuszają roślinę 
do tworzenia pędów bocznych natomiast odżywka dostarczy nie-
zbędnych makro i mikroelementów. W celu precyzyjnego dokrze-
wienia plantacji, które nie były odchwaszczane jesienią proponuję 
zastosować START PAK:

- START PAK - Fortestim alfa 7l + Herbicyd oparty na substan-
cjach aktywnych (Florasulam + Aminopyralid + Piroksysu-
lam) + Dassoil 0,5l

Jest to połączenie odpowiedniego dokarmiania dolistnego o dzia-
łaniu regeneracyjno – biostymulacyjnym wraz z kompleksowym 
herbicydem na chwasty jedno i dwuliścienne. 

Plantacje pszenicy, które były odchwaszczane jesienią, a wymaga-
ją  dokrzewienia najlepiej regulować w odpowiedniej ilości retar-
dantem wraz z połączeniem dokarmiania dolistnego: 

- START PAK CF - Fortestim alfa 7l + Siarczan magnezu sied-
miowodny 5-7kg + CCC 750SL 0,7l lub
- START PAK CA - Aminotec plus 1l + Siarczan magnezu sied-
miowodny 5-7kg + CCC 750SL 0,7l  lub 
- START PAK CE - ZBOŻE Efekt 3kg + ZBOŻE Efekt mikro 1kg + 
Siarczan magnezu siedmiowodny 5-7kg + CCC 750SL 0,7l 

Celem START PAKU jest:
• Wzrost ilości pędów produktywnych.
• Zmniejszenie dominacji pędu głównego i lepszego wykształce-
nia pędów bocznych.
• Opóźnienie strzelania w źdźbło. Dokarmienie  nowych tworzo-
nych pędów bocznych.
• Regeneracja pszenicy ozimej po spoczynku zimowym.
• Tłumienie stresu i dokarmianie roślin.
• Pobudzenie pszenicy do przyrostu masy korzeniowej (efekt dzia-
łania cytokinin w połączeniu z auksynami).
• Lepsze wykorzystanie z profilu glebowego azotu i składników 
pokarmowych. 

Zastosowanie wiosną START PAKU lub START PAKU CCC w psze-
nicy ozimej ma jeszcze jedną ważną zaletę, mianowicie- dostar-
czenie pierwiastków, które zostały wypłukane w głąb profilu gle-
bowego i są niedostępne dla krótkiego systemu korzeniowego 
rośliny. Jesienią były widoczne przeżółknięcia plantacji, które są 
silnym objawem stresu abiotycznego wówczas w takich sytu-
acjach krzewienie jest ograniczone. Wykonanie zabiegu wiosną 
musi mieć działanie wielokierunkowe, które nadrobi opóźnienie 
spowodowane przebiegiem pogody, a START PAK to połączenie 
oszczędności wraz z regulacją krzewistości, stymulacji sytemu ko-
rzeniowego. W celu uzyskania więcej szczegółów prosimy o kon-
takt z Doradcami Techniczno-Handlowymi  firmy Agro-Efekt. 

Opracował Marek Duda  
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Regulatory wzrostu jako niezbędny zabieg w nowoczesnej uprawie roślin

Współczesne rolnictwo wymaga większej intensyfikacji produkcji 
roślin przede wszystkim w celu uzyskiwania większych plonów. 
Jednym z ważnych elementów prawidłowego prowadzenia upra-
wy jest zabieg regulacji wzrostu i pokroju rośliny. Po latach stoso-
wania różnych rozwiązań, obserwacji i doświadczeń dochodzimy 
do wniosku, że aby utrzymać plantację bez wylegania na koniec 
wegetacji, rośliny należy nie tylko skrócić na długość ale również 
należy wpłynąć na pogrubienie ścianek źdźbeł czy też skrócenie i 
wzmocnienie międzywęźli. Najlepszym pod względem jakościo-
wym, ale i również bardzo ważnym aspektem pod kątem ekono-
micznym jest moment zastosowania zabiegu jak i również odpo-
wiednio dobrana dawka preparatów z grupy regulatorów wzrostu. 
Bardzo dobre, jeśli nie najlepsze efekty, daje mieszanina dwóch 
substancji aktywnych: chlorek chloromekwatu, bardziej znany 
pod nazwą CCC np. znajdujący się w preparacie CCC 720 SL, oraz 
druga substancja aktywna trineksapak etylu, substancja aktywna 
znajdująca się m.in. w preparacie CUADRO 250 EC lub MODDUS 
250 EC. Mieszanina tych dwóch substancji aktywnych powoduje 
nie tyle lepszy efekt skrócenia co mniejszą podatność rośliny na 
wyleganie. Poprawie również ulega wytrzymałość samego źdźbła. 
Zaleca się zatem, zwłaszcza w przypadku odmian zbóż podatnych 
na wyleganie, jak również przy sprzyjających warunkach do wy-

legania roślin, stosowanie ww. mieszaniny w fazie BBCH 31 - 32. 
Przy bardzo wysokim ryzyku wylegania roślin warto rozważyć za-
stosowanie mieszaniny w dawkach dzielonych. Pierwszą dawkę 
stosujemy w fazie BBCH 29: CCC 720 SL 1l/ha + CUADRO 250 
EC 0,2l/ha. Drugą dawkę w fazie BBCH 31 - 32: CCC 720 SL 0,5l/
ha + CUADRO 250 EC 0,15 - 0,2l/ha. Z praktycznego punk-
tu widzenia pierwsze zabiegi regulacji wzrostu w okolicach fazy 
pierwszego czy drugiego „kolanka” najczęściej stosuje się z innymi 
środkami ochrony roślin, takimi jak herbicydy czy fungicydy zbo-
żowe. Przede wszystkim przemawia za tym ekonomia stosowania 
środków ochrony roślin, która eliminuje dodatkowy przejazd opry-
skiwaczem po polu. W przypadku mieszania z herbicydami z gru-
py regulatorów wzrostu czy fungicydów z grupy triazoli, możemy 
zaobserwować wzmocnienie skuteczności działania środków do 
regulacji wzrostu i pokroju roślin.
 
W załączonej tabeli przedstawiamy aktualnie zarejestrowane pre-
paraty z grupy regulatorów wzrostu, dawki, terminy stosowania 
oraz gatunki zbóż w których są zarejestrowane.

*) odmiany skłonne do wylegania; **) odmiany mniej podatne na wyleganie

średnica źdźbła

grubość ściany

Wyleganie zbóż może prowadzić  
do utraty nawet 75% plonu!

Cuadro 250 EC to solidna podstawa wysokich plonów zbóż!

Regulator wzrostu Cuadro 250 EC

· zabezpiecza rośliny zbożowe przed wyleganiem
· skraca i wzmacnia źdźbła zbóż
· zwiększa wyrównanie wysokości łanu
· nie osłabia systemu korzeniowego

Nazwa preparatu
Pszenica

ozima
Pszenica

jara Owies

l/ha BBCH l/ha BBCH l/ha BBCH l/ha BBCH l/ha BBCH l/ha BBCH l/ha BBCH

-

-
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Optymalizacja ochrony fungicydowej zbóż

Choroby zbóż corocznie wyrządzają duże straty w plonach.

Stopień porażenia chorobami zależy od:

• warunków atmosferycznych/pogodowych
• duże ilości opadów w trakcie wegetacji powodują masowe poja-

wienie się chorób grzybowych
• duży udział zbóż w zmianowaniu (70-80%) prowadzi do nagro-

madzenia się w glebie zarodników grzybów, w tym głównie cho-
rób podstawy źdźbła

Do agrotechnicznych metod ograniczenia chorób grzybo-
wych można zaliczyć:

• przestrzeganie płodozmianu (nie wysiewania zbóż po sobie), sto-
sowanie poplonów i międzyplonów

• wybór odmian odpornych na choroby
• wysiew zdrowego materiału siewnego (część chorób przenosi 

się poprzez porażone nasiona)
• technologie uprawy gleby, resztki pożniwne są źródłem poraże-

nia takich chorób jak mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, 
plamistość siatkowa 

• zbyt wczesny siew w latach o długiej i ciepłej jesieni, sprzyja 
rozwojowi chorób już w okresie jesiennym, w pszenicy ozimej 
- mączniak prawdziwy, septorioza liści oraz rdza brunatna, w jęcz-
mieniu ozimym - plamistość siatkowa oraz mączniak prawdziwy

Ochrona Fungicydowa

Zaprawianie ziarna jest pierwszym chemicznym zabiegiem, który chroni zboże przed atakiem wielu grzybów chorobotwórczych, bytu-
jących w glebie,  a także przenoszonym z materiałem siewnym. Rośliny, które wyrosły z zaprawionego materiału siewnego, lepiej rosną 
i od początku opierają się porażeniu chorobom grzybowym. Do najważniejszych chorób zwalczanych poprzez zaprawianie należą: 
zgorzel siewek, głownie i śniecie.

Intensywność ochrony zbóż zależy od:

• przebiegu pogody w okresie wegetacji
• poziomu nawożenia
• spodziewanego plonu i kierunku uprawy

W standardowych technologiach ochrony zbóż przed chorobami 
grzybowymi, zaleca się wykonanie dwóch zabiegów fungicydo-
wych.
T1 – zwalczanie chorób podsuszkowych w fazie od początku strze-
lania w źdźbło do fazy pierwszego kolnka (BBCH 30-31). Spośród 
chorób podsuszkowych największe straty powoduje łamliwość 
źdźbła. W okresie tym, zboża bardzo często porażone są przez 
mączniaka prawdziwego, który rozwija się już w temperaturze po-
wyżej 0°C. Do pierwszego zabiegu proponujemy ekonomiczne i 
skuteczne rozwiązania - Bumper Super 490 EC 1l/ha (prochlora-
z+propikonazol). W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu 
mączniaka prawdziwego można zastosować mieszaninę zbiorni-
kową z preparatem Andros 750EC (fenpropidyna).
T2 - zabiegi chroniące liść flagowy i kłos w fazie liścia flagowe-
go do początku kłoszenia (BBCH 37-51). Termin zabiegu należy 
wykonać wcześniej w warunkach sprzyjających rozwojowi cho-
rób grzybowych (duża wilgotność, wysoka temperatura). Zabieg 
ten, ma na celu zwalczanie i zapobieganie chorobom liścia i kłosa 
(mączniak prawdziwy, rdza brunatna, plamistość liści, septorioza 
liści, septorioza plew). 

Do zabiegu można zastosować takie preparaty jak: Impact 125 SC 
(flutriafol), Safir 125 SC (epoksykonazol), Bukat 500 SC (tebuko-
nazol), Joga 250 EC (propikonazol).

W przypadku wystąpienia mączniaka prawdziwego: Andros 750 
EC (fenpropidyna). W celu zwiększenia spektrum zwalczanych 
chorób, wskazane jest stosowanie mieszanin zbiornikowych wyżej 
wspomnianych środków. Do podniesienia skuteczności i wydłu-
żenia okresu działania, wskazane jest zastosowanie strobiluryny 
(Globaztar 250 EC, Makler 250 SE) azoksystrobina (lub Olympus 
480 EC - chlorotalonil + azoksystrobina).

Gdy w okresie kwitnienia występują duże ilości opadów przy wy-
sokiej temperaturze, istnieje duże zagrożenie fuzariozą kłosów. 
Grzyby te wytwarzają toksyny bardzo szkodliwe dla zwierząt i lu-
dzi. Ziarno siewne porażone przez grzyba z rodzaju Fusarium ma 
obniżoną siłę kiełkowania. Rozprzestrzenianiu się fuzarioz, sprzyja 
rosnący areał uprawy kukurydzy na której wystepują te same ga-
tunki fuzarioz co na zbożach.
Wskazane jest wykonanie zabiegu T-3. Skuteczne substancje na 
ten zabieg to: tebukonazol (fuzariozy), epoksykonazol (septoriozy). 
W celu zwiększenia skuteczności i wydłużenia działania wskazany 
jest dodatek strobiluryny.

Do każdego zabiegu polecamy Tecnophyt ph+
w dawce 0,1–0,3l/ha

Charakterystyka zapraw nasiennych
znajduje się na stronie 47.
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Dział Ochrony Roślin

Ochrona fungicydowa zbóż

Nazwa
fungicydu

Bumper Super
490 EC

Andros 750 EC

Impact 125 SC

Joga 250 EC

prochloraz 400 
propikonazol 90 

fenpropidyna 750 

propikonazol 250

1,0

pszenica ozima

pszenica ozima, pszenica jara

0,75

Dawka
l/ha

Termin stosowaniaSpektrum
zwalczanych chorób

1,0

pszenica ozima

rdza brunatna, septorioza plew

0,5 pszenica ozima

Bumper Super 490 EC
+  Andros 750 EC

fenpropidyna 750 
prochloraz 400 

propikonazol 90

Andros 750 EC
0,4- 0,6

+
Bumper Super

490 EC 1,0

Artemis 450 EC
prochloraz 200 

tebukonazol 100 
fenpropidyna 150

2,0

Dafne 250 EC difenokonazol 250 0,6 pszenica ozima

Bukat 500 SC tebukonazol 500 0,5

pszenica ozima

epoksykonazol 125 1,0

pszenica jara

pszenica ozima, pszenica jara

Globaztar 250SC azoksystrobina 250 1,0

Makler 250 SE azoksystrobina 250 1,0
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Zasadniczym celem wapnowania jest optymalizowanie warunków wpływających na pobieranie składników pokarmowych z gleby 
przez uprawiane rośliny. Systematyczny pomiar pH gleby jest podstawowym narzędziem do opracowania systemu wapnowania, który 
w pierwszym etapie ma doprowadzić do odkwaszenia gleby, a następnie utrzymania pożądanego pH przez stabilizację odczynu. Wiel-
kość i jakości plonów uzyskiwanych w gospodarstwie zależy w dużym stopniu od odczynu gleby, dlatego wiedza dotycząca znaczenia 
odczynu oraz wymagań roślin uprawnych związanych z pH jest niezwykle istotna dla dobrego i efektywnego zarządzania produkcją 
roślinną.

Wzrost plonu po wapnowaniu jest następstwem korzystnych
procesów zachodzących w glebie: 

Poprawa właściwości fizycznych:

lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego
większa ilość pobranej wody i składników pokarmowych 

Poprawa właściwości biologicznych: 

szybszy proces rozkładu materii organicznej 
uruchamianie składników mineralnych z resztek pożniwnych

Poprawa właściwości agrochemicznych: 

neutralizacja toksycznego glinu i manganu 
uruchomienie trudno przyswajalnych związków fosforu

Każda gleba posiada ograniczoną pojemność kompleksu sorpcyjnego we właściwym zakresie optymalnego odczynu. Wapnowanie 
powyżej tego zakresu jest zabiegiem zbędnym gdyż wapnuje się glebę, aby poprawić jej właściwości, a dawkę wapna określa się na 
podstawie ustalonych dla danej gleby klasy potrzeb wapnowania. Określenie właściwej dawki nawozu wapniowego jest możliwe po 
wcześniejszej ocenie potrzeb wapnowania na podstawie pomiaru pH gleby i znajomości jej kategorii agronomicznej. 

Klasa potrzeb
wapnowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

V do 4,0*

4,1 - 4,5

4,6 - 5,0

Ocena potrzeb
wapnowania bardzo lekka

IV

III

II

I

lekka

5,1 - 5,5

od 5,6

do 4,5

4,5 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1

do 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

od 6,6

do 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

6,6 - 7,0

od 7,1

Kategoria 
agronomiczna

gleby

bardzo lekka

lekka

Glebę wapnuje się, aby poprawić jej właściwości, a dawkę wapna określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby 
klasy potrzeb wapnowania, które wynikają z odczynu oraz przynależności do określonej kategorii agronomicznej.

Przykład

Kategoria agronomiczna gleby - średnia                   
Zmierzony odczyn gleby - 5,4
Klasa potrzeb wapnowania - potrzebna
Dawka wapna - 3,0 t CaO/ha

Nawóz wapniowy węglanowo -  magnezowy - 50% CaO 
Zapotrzebowanie na wapno - 3,0 t CaO/ha
Dawka nawozu - 3 : 0,50 = 6,0 t/ha

Znajomość wymagań oraz 
tolerancji na odczyn gleby 
dla różnych gatunków roślin 
uprawnych pozwala na uło-
żenie właściwego zmianowa-
nia, zgodnego z aktualnym 
stanem gleby oraz zaplano-
-wanie programu zabiegów 
poprawiających jej pH.

3,5          4,0          4,5          5,0         5,5          6,0          6,5          7,0          7,5         8,0

pH - metr

Do pomiaru:
pH gleby w zakresie 3,0 do 8,0
wilgotności gleby

Dział Nawozów
Rola odczynu gleby w kształtowaniu efektywności produkcji roślinnej
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Optymalne odżywianie
dla najlepszego startu

NAWOZY WE

Nawozy dolistne
Efekt
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Dokarmianie dolistne zbóż
Dział Nawozów

Zapotrzebowanie zbóż ozimych na mikroelementy zwiększa się 
praktycznie w każdym roku, a szczególnie w gospodarstwach pro-
wadzących wyłącznie produkcję roślinną. Biorąc więc pod uwagę 
współczesne tendencje w rolnictwie, można się spodziewać wy-
stępowania coraz częstszych deficytów mikroelementów. 

Taki stan jest powodowany przez:

· duży udział zbóż w strukturze zasiewów
· ograniczone nawożenie obornikiem
· stosowanie uproszczeń uprawy roli i zmianowania roślin
· zwiększające się potrzeby pokarmowe odmian nowej generacji 
· intensyfikację uprawy i systemów nawożenia

Mangan jest niezbędnym dla życia roślin mikro-
elementem. Bierze udział w procesie fotosyn-
tezy, tworzeniu chlorofilu, przyswajaniu azotu
i syntezie białek. Mangan uważany jest również 
za jeden z ważniejszych aktywatorów wielu 
procesów enzymatycznych. Przy niedoborze 
tego mikroelementu w roślinach zmniejsza się 
intensywność procesu fotosyntezy, wytwarza-
nie lignin stanowiących strukturalną część ściany komórkowej, a 
także występuje istotny spadek odporności na choroby, np. w zbo-
żach zgorzel podstawy źdźbła. Zboża już w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju są bardzo wrażliwe na niedobór manganu. Stąd 
niedobory tego składnika najlepiej uzupełnić jest w początkowym 
okresie wzrostu roślin, w fazie krzewienia, poprzez jednokrotny a 
niekiedy dwukrotny oprysk nawozem manganowym. Zapotrze-
bowanie pszenicy na mangan wacha się w okolicach 70-90 g na 
jedną tonę plonu.

Program wiosennego dokarmiania dolistnego zbóż

13 25 29 30 31 32 37 39 49 51 5921

KONIEC
KRZEWIENIA

PIERWSZE
KOLANKO

DRUGIE
KOLANKO

Bio Efekt 1l/ha

Zboże Efekt mikro 1-2 kg/ha

FORTESTIM alfa 7 l/ha Zboże Efekt 3-4 kg/ha

Bio Efekt

Bio Efekt jest organicznym nawozem dolistnym w 49,5% eks-
traktem z alg morskich Ascophyllum nodosum, pochodzących ze 
zbiorów prowadzonych na wolnym od zanieczyszczeń wschod-
nim wybrzeżu Irlandii. Rosnące w strefie pływów brunatnice, nie-
ustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska, stanowią 
niezwykle bogate źródło substancji biologicznie aktywnych: fito-
hormony, aminokwasy, oligosacharydy i witaminy. Bio Efekt ma 
postać ciemnego płynu otrzymywanego w unikatowej techno-
logii GMP+ dzięki tej metodzie substancje odżywcze zawarte w 
ekstrakcie zachowują swoje właściwości biologiczne. Zmiana for-
mulacji nawozu nie wpłynęła na zmniejszenie ilości dostarczanych 
składników na hektar w porównaniu do formy sypkiej oferowanej 
wcześniej. Dlatego Bio Efekt charakteryzuje się bardzo dobrą re-
lacją ceny w stosunku do ilości zawartych w nim hormonów ro-
ślinnych. Zaburzenia w gospodarce hormonalnej roślin występują 
w czasie występowania różnego rodzaju stresów takich jak: susza, 
niska temperatura, nasilenie presji patogenów. Roślina niwelując 
powstały w komórkach stres traci energię, redukując potencjalny 
możliwy do uzyskania plon. Dlatego zalecamy stosowanie nawo-
zu Bio Efekt profilaktycznie w celu zabezpieczenia roślin przed 
możliwym stresem. 
 

Nawozy Efekt mikro 

Nowe nawozy dolistne Efekt mikro są przeznaczone do stoso-
wania we wszystkich rodzajach upraw. Zawierają odpowiednio 
dobrane proporcje mikroelementów dostosowane do potrzeb 
różnych gatunków roślin. Wszystkie składniki występują w dobrze 
rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach, które pozwalają 
na optymalne odżywianie roślin w okresach zwiększonego za-
potrzebowania na mikroskładniki takie jak: cynk, miedź, mangan, 
molibden i żelazo. Dodatek aktywnych L-aminokwasów zwiększa 
szybkość pobierania i efektywność działania dostarczanych pier-
wiastków. Nawozy Efekt mikro polecane są szczególnie w inten-
sywnie prowadzonych uprawach oraz jako dodatek do nawozów 
Efekt.



 y Pewny w działaniu.

 y Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów 
jedno i dwuliściennych, w tym perzu.  

 y Szerokie zastosowanie: przed rozpoczęciem upraw,  
do likwidacji zbędnej roślinności. 

 y Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

pmp_Ciech_2017_Agrosar_KV_210x297_v005.indd   1 08.11.2017   14:36
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Dział Ochrony Roślin

Ochrona fungicydowa rzepaku ozimego – nowa strategia

Zeszłoroczne zbiory rzepaku nie przyniosły zadawalających 
plonów. Wpływ na słaby wynik miało kilka czynników m.in. 
przebieg pogody, szkodniki, gradobicia, nierównomierne 
dojrzewanie oraz występowanie chorób grzybowych.

Najgroźniejsze choroby rzepaku to: zgorzel siewek, sucha zgnilizna  
kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, cylindro-
sporioza oraz szara pleśń. Każda z tych chorób może doprowadzić 
do poważnej redukcji plonu. Chemiczną ochronę rzepaku należy 
rozpocząć jeszcze przed siewem, stosując zaprawianie nasion. Ko-
lejnym etapem jest ochrona fungicydami w fazie 4-8 liści, głównie 
przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych. Wiosną standardowo wy-
konuje się dwa zabiegi. Jeden po ruszeniu wegetacji, kiedy możli-
wy jest wjazd na pole oraz w okresie kwitnienia.

Wczesna wiosna.

Zbieg wiosenny ogranicza występowanie chorób liści i łodyg- su-
chej zgnilizny, szarej pleśni oraz czerni krzyżowych. Zabezpiecza 
rośliny przed chorobami mogącymi dopiero się pojawić, jak i roz-
wojem objawów chorobowych powodowanych przez patoge-
ny, które wystąpiły na rzepaku w okresie jesiennym. O wyborze 
odpowiedniego preparatu decyduje kondycja rośliny. W przy-
padku roślin, które przezimowały i są w dobrej kondycji, można 
zdecydować się na fungicyd i regulator wzrostu w jednym, czyli 
TOPREX 375 SC 0,5 l/ha (difenokonazol, paklobutrazol). Głównym 
celem regulacji łanu rzepaku jest zmniejszenie jego wysokości 
oraz zwiększenie liczby pędów bocznych, co za tym idzie liczby 
łuszczyn- optymalne efekty uzyskuje się stosując w początkowych 
fazach formowania łodygi rzepaku. Na plantacjach słabszych, nie 
wymagających silnego skracania można zastosować preaprat 
Bukat 500 SC (tebukonazol) w dawce 0,5 l/ha lub Dafne 250 EC 
(difenokonazol) 0,6 l/ha. W przypadku wszystkich triazoli reko-
mendowana temperatura podczas zabiegu to min. 10°C, w 
nocy nie powinny występować przymrozki.  Wiosenny zbieg 
fungicydowy należy połączyć z dokarmianiem dolistnym w celu 
zlikwidowania objawów niedoborów składników oraz zabiegiem 
insektycydowym na chowacza brukwiaczka. 

Opadanie płatka.

W okresie kwitnienia rzepaku wykonujemy kolejny zabieg tzw. 
zabieg na opadający płatek, który chroni rzepak przed zgnilizną 
twardzikową (choroba o największym znaczeniu gospodarczym 
w tym okresie), czernią krzyżowych oraz szarą pleśnią. Ważne jest 
wybranie odpowiedniego terminu czyli momentu gdy z pędu 
głównego zaczynają opadać pierwsze kwiatki - BBCH 65. W zależ-
ności od przebiegu pogodny na wykonanie zabiegu mamy od 4 
do 10 dni po zakwitnięciu pierwszych kwiatów. Rozwój zgnilizny 
twardzikowej następuje w kątach liści i łodyg, gdzie patogen ma 
doskonałe warunki do rozwoju. Opadłe płatki kwiatowe to dosko-
nałe środowisko do kiełkowania zarodników. Skuteczne w ograni-
czaniu zgnilizny twardzikowej są strobiluryny - Makler 250 SE (1,0 
l/ha), prochloraz (450 g/l -1-1,5 l/ha) oraz flutriafol - Impact125 SC 
(1,0 l/ha), w celu uzyskania maksymalnej ochrony zalecamy sto-
sowanie powyższych preparatów w mieszankach w odpowiednio 
skomponowanych dawkach. Po zabiegu roślina jest chroniona 
przez 4-6 tygodni. Termin tego zabiegu zbiega się nalotami szko-
dników łuszczynowch, oba zbiegi można ze sobą połączyć należy 
wybrać do tego odpowiednie preparaty- nie zagrażające pszczołą.

Nowa strategia ochrony - eliminacja luki w ochronie. 

W ostatnich latach przebieg pogody wymusza na plantatorach 
rozważenie wykonania dodatkowego zbiegu, przypadającego 
na fazę pąkowania. Wczesne zabiegi wiosenne oparte na prepa-
ratach, który maksymalny okres działania to 2- 3 tygodnie, powo-
dują pojawienie się przerw w ochronie rzepaku. Wybór ochrony 
zależy od przebiegu pogody, kondycji rzepaku, obserwacji pola 
oraz wcześniejszej ochrony. Zabiegi można uzupełnić stosując za-
miennie preparaty z grupy triazoli (Bukat 500 SC, Dafne 250 EC). 
Zabiegi wykonane w tym okresie zabezpieczą plantacje na około 
2-3 tygodnie, do momentu kwitnienia.

W celu poprawienia skuteczności fungicydów należy pamię-
tać o dodaniu do każdego zabiegu ochrony preparatu Tecno-
Phyt pH + w dawce 0,1- 0,2 l/ha.

Wykonanie zabiegów w terminie, odpowiednio dobranymi 
preparatami – stosując naprzemiennie substancje z różnych 
grup chemicznych gwarantuje roślinie prawidłowy rozwój. 
Tylko zdrowe rośliny są gwarancją wysokiego plonu.  
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Dział Ochrony Roślin

Wiosenna ochrona rzepaku ozimego

Duża powierzchnia uprawy rzepaku ozimego, obserwowane 
zmiany klimatyczne, skrócenie płodozmianu oraz uproszczenia 
w agrotechnice są przyczyną zwiększonego zagrożenia ze stro-
ny szkodników. Pomimo wprowadzenia integrowanej produkcji 
rolnej, mając na uwadze metodę hodowlaną i agrotechniczną , w 
dalszym ciągu najważniejszym sposobem ochrony rzepaku przed 
szkodnikami pozostaje metoda chemiczna. Stosując chemiczną 
ochronę należy uwzględnić: lustrację plantacji, progi ekonomicz-
nej szkodliwości, a także dobór odpowiedniego insektycydu.

Bardzo dobrym środkiem pomocniczym  w ochronie rzepaku 
przed szkodnikami są żółte naczynia, wypełnione wodą (do 2/3 
objętości) z dodatkiem środka zmniejszającego napięcie po-
wierzchniowe (np. płynu do mycia naczyń). Wyłożone na polu 
wskażą intensywność nalotu szkodnika, a także termin prawidło-
wego wykonania zabiegów ochronnych (kontrola powinna być 
przeprowadzana regularnie, nie rzadziej niż co 3 dni). Żółte naczy-
nia powinny być umieszczane na wysokości roślin, około 20 m od 
skraju upraw lub spodziewanego nalotu szkodnika. 

Progi ekonomicznej szkodliwości służą jako pomoc w podejmo-
waniu prawidłowej decyzji dotyczącej ochrony rzepaku. Wartości 
progów szkodliwości są zmienne, zależą między innymi od fazy 
rozwoju rzepaku, a także od występujących warunków klima-
tycznych. Zabieg chemiczny powinien być przeprowadzany gdy 
stwierdzona obecność szkodników w żółtym naczyniu przekracza 
próg ekonomicznej szkodliwości. Stosując środki ochrony roślin, 
należy pamiętać, aby chronić gatunki pożyteczne (w tym zapy-
lające) przez stosowanie środków selektywnych, o odpowiedniej 
porze dnia (kwitnący rzepak opryskujemy wieczorem, po zakoń-
czeniu oblotu przez owady zapylające). W momencie przekro-
czenia progu ekonomicznej szkodliwości, należy zastosować od-
powiednio skuteczny insektycyd zwalczający danego szkodnika, 
przy występujących warunkach termicznych, gdyż każdy z insek-
tycydów wymaga określonej temperatury powietrza, przy której 
najskuteczniej zwalcza szkodnika.

Wybierając odpowiednio skuteczny insektycyd, należy pamiętać 
o tym, że każdy gatunek szkodnika wykazuje różną wrażliwość na 
stosowany insektycyd. Słodyszek rzepakowy wykazuje zróżnico-
wany poziom odporności na różne pyretroidy, natomiast bardzo 
wysoką wrażliwość na chloropiryfos. W przeciwieństwie do sło-
dyszka rzepakowego wysoką wrażliwość na pyretroidy wykazują 
chowacze (zwłaszcza chowacz podobnik), natomiast słabszą na 
neonikotynoidy.  W ochronie rzepaku nie należy rezygnować z in-
sektycydów fosforoorganicznych, jeśli chcemy mieć pewność, że 
nie będziemy budowali odporności słodyszka na pyretroidy oraz 
neonikotynoidy. Pozostające na roślinie nawet minimalne dawki 
chloropiryfosu są bardzo toksyczne dla szkodnika. Im większa u 
populacji słodyszka odporność na pyretroidy tym skuteczniejszy  
jest chloropiryfos.

W zwalczaniu chowaczy łodygowych istotne znaczenie ma czas, 
w którym stosujemy środek. Oprysk powinien być wykonany 
przed złożeniem jaj, ponieważ większość  insektycydów działa na 
roślinie powierzchniowo i wgłębnie, a niewiele układowo. Larwy 
minujące wnętrze rośliny możemy zwalczać stosując insektycy-
dy o działaniu układowym i wgłębnym, wówczas środek działa 
na szkodnika tylko żołądkowo, natomiast środki które na roślinie 
działają powierzchniowo, nie docierają do wnętrza rośliny gdzie 
żeruje larwa. Bardzo trudno jest ustalić termin nalotu chowacza 
brukwiaczka na plantację, ze względu na jego krótki kulminacyjny 
nalot na uprawę. Pierwszy termin zabiegu insektycydowego bę-
dzie uzależniony od panującej pogody. Przy klasycznym jej prze-
biegu pod koniec II lub na początku III dekady marca odławia się 
w żółtych naczyniach chwytnych pierwsze osobniki chowacza 
brukwiaczka. Zabieg insektycydowy powinien być wykonany w 
10-14 dniu po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości 
(liczy się tylko dni  ciepłe ≥8ºC, które po zsumowaniu dają 10-12 
dni, zazwyczaj mija więcej dni kalendarzowych).

Należy pamiętać, że chowacz brukwiaczek nalatuję na plantację 
rzepaku już przy wzroście temp. do 6ºC. Chowacze opuszczają 
swoje kryjówki w tym samym momencie co pszczoły wylatujące 
z ula. Wystarczy obserwować pszczoły, aby dowiedzieć się kiedy 
szkodnik zakończyły hibernację i kiedy nastąpi ich żerowanie.

Chowacz brukwiaczek

Chowacz podobnik

Pryszczarek kapustnik
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Przy masowym nalocie chowacz brukiwaczek poraża do 30 % ro-
ślin, obniżając plon o 10-20 %. W wyniku żerowania larw wewnątrz 
rośliny następuje zahamowanie wzrostu, przed kwitnieniem po-
wstają charakterystyczne wygięcia pędu głównego w kształcie li-
tery S, niekiedy pędy pękają, a dostająca się do ich wnętrza woda 
wraz z toksycznymi wydzielinami larw powoduje gnicie łodyg. Po-
pękane łodygi  łatwo się łamią co sprzyja wyleganiu, żer powoduje 
wzrost liczby słabszych rozgałęzień bocznych, co opóźnia kwitnie-
nie i dojrzewanie. Wykształcone na nich łuszczyny są mniej dorod-
ne, zawierają mniejszą liczbę nasion, o mniejszej MTN.  Otwory 
przez które larwy opuszczają rośliny, są zwykle miejscem infekcji 
phomą, zgnilizną twardzikową czy szarą pleśną. 

W pierwszym zabiegu powinien być użyty insektycyd działający 
na szkodnika kontaktowo, żołądkowo i gazowo, jak i wykazujący 
długie działanie żołądkowe na szkodnika (nawet do 14 dni po 
zabiegu). Takimi insektycydami są: Insodex 480 EC i Pyrinex 480 
EC które zawierają w swoim składzie substancję aktywną chloro-
piryfos, którą zaleca się stosować we wcześniejszych fazach roz-
wojowych rzepaku. Działa w roślinie zarówno powierzchniowo, 
wgłębnie (wnikając do tkanek liści, zwalcza żerujące wewnątrz lar-
wy), a także układowo, ponieważ przemieszcza się w sokach roślin, 
docierając do nieopryskanych lub rosnących ich części. Insektycy-
dy te stosuje się w dawce 0,6 l/ha, można wzmocnić ich działanie 
żołądkowe i kontaktowe dodając pyretroid (beta-cyflutryna) Bull-
dock 250 EC w dawce 0,25l/ha. Celem łączenia chloropiryfosów 
z pyretroidami jest uzupełnienie zakresu temperaturowego przy 
której działają najskuteczniej, bowiem chloropiryfosy (fosforoor-
ganiki) wymagają temperatur ≥15ºC, natomiast pyretroidy ≤20ºC. 
Przy intensywnym nalocie chowacza zabieg należy powtórzyć po 
7-10 dniach lub według zaleceń preparatu.

Zwalczając słodyszka rzepakowego zwykle wykonuje się kilka 
zabiegów, w trakcie których eliminuje się także inne szkodniki. 
Późniejszy nalot chowacza brukwiaczka i czterozębnego często 
zbiega się z  wczesnym nalotem na plantację słodyszka rzepako-
wego. W drugim zabiegu można zastosować  lambda-cyhalotrynę 
(Sparviero) w dawce 0,075 l/ha, który posiada rejestrację przeciwko 
pchełkom rzepakowym, słodyszkom i chowaczom czterozębnym. 
Podczas masowego nalotu i braku odpowiedniej ochrony planta-
cji słodyszek rzepakowy może zniszczyć nawet 75-100 % pąków 
kwiatowych. Chrząszcz przygryza pąki kwiatowe chcąc  dostać 
się do pyłku, uszkodzenia powstałe w ten sposób doprowadzają 

do ich usychania i opadania. Charakterystycznym objawem strat 
łuszczyn po żerowaniu słodyszka rzepakowego jest pozostawie-
nie na końcu szypułki znamienia (dna kwiatowego).  Największe 
zagrożenie występuje w okresie rozwoju pąków kwiatowych rze-
paku. We wcześniejszych fazach rozwojowych pąków uszkodzenia 
wywołane przez szkodnika są najbardziej istotne z powodu strat 
w plonie. W fazie kwitnienia rzepak jest mniej narażony na szko-
dy powodowane żerem chrząszczy z rodziny łyszczynkowatych. 
Przedłużony nalot słodyszka rzepakowego zbiega się z występo-
waniem na plantacji chowacz podobnika, mszycy kapuścianki czy 
pryszczarka kapustnika. Od początku kwitnienia i zawiązywania 
łuszczyn najgroźniejszymi szkodnikami rzepaku są: chowacz po-
dobnik i pryszczarek kapustnik. Największe zagrożenie ze strony 
chowacza podobnika występuje w okresie gdy pierwsze łuszczyny 
rzepaku mają 2-4 cm długości. Samica składa jedno jaj w łuszczy-
nie, żerujące larwy niszczą zalążki nasion. Pośrednim skutkiem że-
rowania jest przygotowanie warunków do składania jaj dla dużo 
groźniejszego pryszczarka kapustnika. Larwy zwykle występują po 
kilkadziesiąt w jednej łuszczynie, wysysają soki z młodych nasion 
oraz ze ścian łuszczyn. Żer larw doprowadza do nabrzmiewania, 
skręcania się i żółknięcia łuszczyn, co w konsekwencji doprowa-
dza do ich pękania i osypywania się nasion. Zwalczając szkodniki 
łuszczynowe ograniczamy także porażenie plantacji przez takie 
choroby jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych i szarą 
pleśń.

Do ochrony kwitnącego rzepaku należy wybierać insektycyd, któ-
ry jest bezpieczny dla pszczół , i jednocześnie skuteczny przeciwko 
szkodnikom łuszczynowym i słodyszkom.  Takim produktem jest 
Mavrik Vita 240 EW, wykazujący działanie kontaktowe i żołądkowe 
na szkodnika, natomiast na roślinie powierzchniowe. Większość 
pyretroidów charakteryzuje się wysoką toksyczność dla pszczół i 
innych owadów zapylających, wyjątek stanowi substancja aktyw-
na tau-fluwaliant (zawarta w Mavrik Vita 240 EW) która nie wyka-
zuje żadnej toksyczności dla pszczół, dzięki czemu można go sto-
sować podczas kwitnienia rzepaku w dawce 0,2 l/ha.

Wszystkie insektycydy w celu lepszego pokrycia blaszki liściowej i 
większej ilości zaabsorbowania s.a. oraz stabilizacji pH cieczy robo-
czej powinny być stosowane z adiuwantem Tecnophyt+ w dawce 
0,1-0,2l/ha, wówczas efekt biobójczy będzie silniejszy.

 
Oskar Kupietz

Wiosenna ochrona rzepaku ozimego
Dział Ochrony Roślin
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Krystaliczny, wysoko
skoncentrowany
nawóz borowy
zawierający sód
i dodatek molibdenu.

nawóz dolistny

Nawóz
najwyższej jakości
Całkowicie
rozpuszczalny
Najtańsze
źródło boru
Nawóz WE

Warunkiem opłacalnej produkcji nasion rzepaku jest uzsykanie wysokich ilościowo
i jakościowo plonów przez maksymalne zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin. 
Decyduje o tym naturalna zasobność gleby oraz ilość składników wprowadzanych 
w nawozach. Plony rzepaku zależą głównie od ilości pobranego azotu, pozostałych 
makroskładników, ale także mikroskładników gdyż pełnią one funkcję regulatorów 
procesów biochemicznych zachodzących w komórkach roślinnych. 

Dla przykładu: 

Bor 
• odpowiada za budowę ściany komórkowej
• uczestniczy w powstawaniu łagiewki pyłkowej i zawiązywaniu nasion 
• zapewnia właściwy transport cukrów w roślinie 

Mangan 
• odpowiada za gospodarkę azotową i przemiany węglowodanów 
• reguluje proces fotosyntezy poprawiając wydajność asymilacyjną 
• zwiększa zawartość oleju w nasionach 

Cynk 
• bierze udział w metabolizmie azotowym 
• stymuluje rozwój systemu korzeniowego 
• poprawia odporność na suszę i choroby 

Ograniczona dostępność mikropierwiastków wynika z wielu czynników do podsta-
wowych można zaliczyć małą mobilność spowodowaną obecnością materii orga-
nicznej, odczyn gleby pH powyżej 5,0 oraz fizyczny brak pierwiastka w glebie np. 
bor. Warto zaznaczyć, że doglebowe stosowanie mikroelementów nie daje pełnej 
gwarancji zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin uprawnych gdyż stopień wy-
korzystania składników dostarczanych w ten sposób kształtuje się na niskim pozio-
mie zazwyczaj od kilku do maksymalnie kilkunastu procent. Natomiast ilość skład-
nika pokarmowego wnoszona w ten sposób wielokrotnie przewyższa potrzeby 
rośliny uprawnej. Dlatego aktualnie najbardziej efektywnym sposobem dostarcza-
nia roślinom mikroelementów jest podawanie ich w formie oprysków w nawozach 
dolistnych. Stosując nawozy dolistne w różnych mieszaninach zbiornikowych nale-
ży zwracać uwagę na formy w jakich występują pierwiastki. W przypadku mikroele-
mentów takich jak: cynk, miedź, żelazo i mangan najlepszą formą z punktu widzenia 
stabilności danego pierwiastka w mieszaninie zbiornikowej oraz przyswajalności 
przez rośliny będą chelaty. Mieszanki mikroelementów w postaci nieschelatowanej 
tworzą nietrwałe roztwory, w których poszczególne pierwiastki mogą przechodzić 
w formę nierozpuszczalnych i niedostępnych dla roślin związków chemicznych. 
W technologii dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego wiosną należy brać pod 
uwagę minimum 2 terminy wykonywania zabiegów. Pierwszy zabieg należy wy-
konać na początku wegetacji wiosną po częściowym zregenerowaniu liści rozeto-
wych, preparatem Fortestim beta w dawce 7 l/ha w połączeniu z nawozem Bor Efekt 
w dawce 1-2 kg/ha. Drugi zabieg należy wykonywać w trakcie wydłużania pędu 
głównego od fazy BBCH 30 do końca fazy pąkowania stosując mieszaninę RZEPAK 
Efekt 2-3 kg/ha + RZEPAK Efekt mikro 1 kg/ha + Bor Efekt + S 2-3 kg/ha.

Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Bio Efekt 1l/ha

STADIUM
ROZETY

STADIUM
ROZETY

12 19 30 50 5716

Bor Efekt 3-4 kg/ha

Rzepak Efekt mikro 1-2 kg/ha

Rzepak  Efekt 2-3 kg/ha

Bor Efekt 1-2 kg/ha

FORTESIM beta 7l/ha

+

+

+

Dokarmianie dolistne rzepaku
Dział Ochrony Roślin
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Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Wiosenne nawożenie rzepaku azotem oraz innymi składnikami pokarmowymi, po-
winno być przeprowadzone możliwie jak najwcześniej, ponieważ większość z nich, 
a zwłaszcza azot powinno zostać pobrane do fazy kwitnienia. Decydującym czyn-
nikiem wpływającym na plon rzepaku jest ilość pobranego azotu od momentu roz-
poczęcia wiosennej wegetacji do fazy kwitnienia w tym czasie rzepak pobiera oko-
ło 80-90% całkowitej ilości azotu. Jednak uszkodzony po zimie system korzeniowy 
najczęściej wolno się regeneruje, a towarzysząca temu niska temperatura powietrza 
i nieogrzana gleba uniemożliwiają na optymalnie odżywienie dynamicznie rozwi-
jającej się nadziemnej części rośliny. Sposobem na zwiększenie ilości pobranego 
w czasie wiosennej wegetacji azotu przez rosnący rzepak jest zastosowanie pre-
paratu FORTESTIM®-beta. Nawóz dolistny FORTESTIM®-beta zawiera połączenie 
wybranych składników odżywczych (N, Mg, S, B) z kompleksem aktywnych biolo-
gicznie substancji organicznych (frakcje białkowe, kwasy humusowe, substancje 
stymulujące), które wpływają na przyśpieszanie reakcji metabolicznych w roślinie. 
W tym procesie zostaje uruchomiona tzw. „pompa azotowa” dzięki temu rzepak 
jest w stanie pobrać z gleby więcej azotu niż w warunkach standardowej uprawy 
bez dodatkowej stymulacji preparatem FORTESTIM®-beta. Ponadto jego działanie 
zwiększa przyswajalność i wykorzystanie składników odżywczych oraz zmniejsza 
wpływ warunków stresowych na roślinę. Aplikację nawozu FORTESTIM®-beta na-
leży przeprowadzić po wznowieniu wiosennej wegetacji, gdy temperatura powie-
trza osiągnie ponad 10°C, a rośliny częściowo zregenerują uszkodzoną przez zimę 
nadziemną biomasę. Zastosowanie nawozu FORTESTIM®-beta związane jest z ko-
niecznością zapewnienia w glebie odpowiedniej podaży azotu, który powinien być 
podany w formie nawozu doglebowego zawierającego szybko dostępną dla roślin 
formę azotu około 2 tygodnie przed wykonaniem oprysku. 

Firma Agro Efekt każdego roku przeprowadza ścisłe doświadczenia badając wpływ 
dokarmiania dolistnego na plon roślin uprawnych. W sezonie wegetacyjnym 
2013/2014 przeprowadzono klika doświadczeń na rzepaku ozimym. Na poniższym 
wykresie zaprezentowano wyniki z doświadczenia przeprowadzonego w Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach. Zbadano wpływ dokarmiania dolist-
nego na plony nasion porównując wariant kontrolny gdzie nie stosowano dokar-
miania dolistnego z dwiema różnymi kombinacjami nawozów dolistnych użytych 
do zabiegów jesiennych i wiosennych. Sezon 2013/2014 był niezwykle sprzyjający 
pod względem przebiegu pogody dla wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego o czym 
świadczą bardzo wysokie plony uzyskane w roku 2014. Prowadząc profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony i dokarmiania dolistnego wielokrotnie spotykali-
śmy się z opiniami rolników, że w sprzyjającym dla uprawy roku nie ma potrzeby 
inwestować we wszelkiego rodzaju odżywki. Jednak wyniki z przeprowadzonych 
doświadczeń zaprzeczają tej tezie ponieważ stosując mikroelementy w nawozach 
dolistnych wpływamy na lepsze wykorzystanie azotu i pozostałych makroelemen-
tów otrzymując w ten sposób wyższe plony.

Wzrost plonu nasion rzepaku w dt/ha po zastosowaniu nawozów dolistnych
Kontrola, poziom plonu bez nawozów dolistnych

Kontrola 1 x RETAOS 10 l/ha
1 x FORTESTIM BETA 7 l/ha
1 x RZEPAK Efekt 4 kg/ha
3 x Bor EFEKT + S 2 kg/ha

1 x RZEPAK Efekt 3 kg/ha
1 x Bio Efekt 95 0,5 kg/ha
1 x RZEPAK Efekt 4 kg/ha
3 x Bor EFEKT + S 2 kg/ha

40

45

50

55

60

dt/ha

Wiosenna dawka energii - FORTESTIM® - beta
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Ochrona herbicydowa buraka cukrowego
Dział Ochrony Roślin

Nazwa herbicydu Dawka
g lub l/ha

Zakres zwalczanych
chwastów

Termin stosowania

Goltix S 700 SC metamitron 700 0,8 - 2,0

Kosynier 420 SC
chlorydazon 360
chinomerak 60

1,0

Safari 50 WG 30

Lontrel 300 SL chlopyralid 300 0,3 - 0,4

Belvedere Forte 400 SE
fenmedifam 100
desmedifam 100
etofumesat 200

1,0

Goltix Titan 565SC metamitron 525
chinomerak 40

2,0

Jupiter 700 SC metamitron 700 1,5

Venzar 500 SC lenacyl 500 1,0
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Ochrona ziemniaka i warzyw
Dział Ochrony Roślin

Nazwa preparatu Dawka g/kg
lub l/ha

Zwalczane choroby
/ chwasty / insekty

Termin stosowania

Los Ovados 200 SE acetamipryd 200 0,1 - 0,15

Rejestracja
w uprawie

ziemniak

INSEKTYCYDY

ZAPRAWA NASIENNA

HERBICYDY

Carial Star 500 SC mandipropamid 250
difenokonazol 250

0,6
alternarioza

zaraza ziemniaka

Inter optimum 72,5 WP
mankozeb 68
cymoksanil 4,5

2,0 zaraza ziemniaka

ziemniak, pomidor
w gruncie

ziemniak, pomidor,
ogórek, cebula

Proxanil

propamokarb
w postaci

chlorowodorku 400
cymoksanil 50

2,5 zaraza ziemniaka ziemniak

Ranman Top 160 SC cyjazofamid 160 0,5 zaraza ziemniaka ziemniak

Valbon 72 WG
bentiowalikarb 1,75

mankozeb 70 1,6 – 2,0
zaraza ziemniaka,

alternarioza
ziemniak 

pomidor w gruncie

Quantum MZ 690 WG
dimetomorf 90
mankozeb 600 2,0

alternarioza,
zaraza ziemniaka ziemniak

Racer 250 EC 1-3

Moncut 460 SC
200ml/1000kg
 sadzeniaków

rizoktonioza ziemniak

DESYKANT

Quad Glob 200 SL dikwat w postaci jonu 200 2-3 desykacja, niszczenie naci ziemniak

FUNGICYDY

Pirimor 500 WG pirymikarb 500 0,25 - 0,45 mszyce
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Dokarmianie dolistne buraka curkowego
Dział Ochrony Roślin

Buraki cukrowe zaliczają się do roślin o dużych potrzebach pokar-
mowych, dlatego nawożenie jest ważnym zabiegiem agrotech-
nicznym decydującym o końcowym plonie. W praktyce wspoma-
ganie roślin poprzez zabiegi dokarmiania dolistnego, zapewnia 
rozwój systemu korzeniowego i pomoc w dostarczaniu składni-
ków pokarmowych, oraz ma skutkować szybkim tempem wzro-
stu. Ważne jest aby rośliny jak najszybciej zakryły międzyrzędzia, 
co wpływa korzystnie na gospodarkę wodną w łanie i wydłuża 
okres intensywnego wzrostu roślin, pozwalając na uzyskanie 
wyższych plonów.

Buraki cukrowe niezależnie od 
dostępności mikroelementów z 
roztworu glebowego powinny 
być nawożone przede wszystkim 
borem, manganem, cynkiem i 
miedzią. Kluczowym składnikiem 
w uprawach buraków jest bor. 
Ma on istotne znaczenie przy 
tworzeniu ścian komórkowych, 
w gospodarce wodnej oraz syn-
tezie skrobi i cukru. Zapotrzebo-
wanie na ten mikroelement wy-
nosi około 0,8-1,2kg/ha. Pierwsze 
objawy niedoboru występują już 
we wczesnych fazach rozwojo-
wych. Przejawiają się osłabie-
niem wzrostu roślin, skłonnością 
do więdnięcia, pękaniem i zdrob-
nieniem liści. Z praktyki rozpoznawalny jest ostry niedobór -zgo-
rzel liści sercowych i zgorzel korzeni. Niedobór boru w burakach 
powoduje duży spadek plonu (nawet o 50%!),oraz zmniejszenie 
o kilka procent polaryzacji, dlatego stosowanie boru zaleca się 
profilaktycznie, ponieważ uszkodzenia są już nieodwracalne.

Mangan jest drugim ważnym mikroelementem. Uczestniczy w 
procesie fotosyntezy i tworzenia chloroplastów, stymuluje wzrost 
roślin i rozwój korzeni bocznych, oraz wspomaga odporność na 
choroby. Zapotrzebowanie na ten mikroelement wynosi około 
0,8kg/ha. Niedobory objawiają się w postaci plamistych chloroz 
na młodszych i średnich  liściach. Niedobory manganu powodują 
zmniejszenie zawartości cukrów prostych.

Optymalny termin wykonania zabiegu w burakach przypada na 
fazę od 3–4 par liści do 2 tygodni po zwarciu rzędów. 

W terminie około 1,5 miesiąca przed 
zbiorem, zaleca się wykonanie zabie-
gu produktami zawierającymi ami-
nokwasy lub algi morskie. Stymulują 
one transport cukrów w roślinie, co 
przekłada się na zwiększenie pola-
ryzacji. Aminokwasy stosowane w 
trakcie wykonywania zabiegów her-
bicydowych niwelują w roślinie efekt 
fitotoksyczności, występujący często 
po ochronie. 

Prawidłowo wykonane zabiegi dokar-
miania dolistnego buraków zapewniają optymalne dożywienie 
mikroelementami i są podstawą uzyskania wysokich plonów o 
dobrej jakości technologicznej.

Bor Efekt + S
1-2 kg/ha

Burak Efekt
2 kg/ha

Burak Efekt
2-3 kg/ha

Bio Efekt
1 l/ha

Bor Efekt + S
2-3 kg/ha

Burak Efekt
2-3 kg/ha

Bor Efekt + S
2-3 kg/ha

+ +

+

+

Faza 3-4 par liści Faza intensywnego
wzrostu

Przed zwarciem
międzyrzedzi
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Dział Maszyn:    tel. 62 786 84 06     email: maszyny@agroefekt.pl Dział Maszyn

Zapraszamy Państwa serdecznie do jednego z pięciu oddziałów maszynowych Agro-Efekt. Nasi doświadczeni pracownicy w Sycowie, 
Częstocicach, Czekanowie, Krzywiniu i Olszynce chętnie pomogą w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Posiadamy także salon 
kosiarek w Długołęce koło Wrocławia.

Agro-Efekt posiada w swojej ofercie maszyny najlepszych światowych i polskich marek. Jesteśmy autoryzowanym dealerem:

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.agroefekt.pl oraz www.agroefekt.jd-dealer.pl
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Brak doświadczonych operatorów kombajnów?
Rozwiązanie: Automatyzacja

Doświadczony operator kombajnu jest najbardziej poszuki-
wanym pracownikiem w gospodarstwie rolnym lub rolniczej 
firmie usługowej w czasie żniw;
Żniwa 2017 pokazały, że kombajny muszą zapewnić operato-
rom z mniejszym doświadczeniem jak najwyższą jakość pracy 
i maksymalną wydajność;
Producenci maszyn rolniczych wprowadzają coraz bardziej 
zautomatyzowane systemy i rozwiązania, które mają za zadanie 
ułatwić pracę operatorowi i zapewnić doskonałą jakość zbiera-
nego ziarna.

Kombajn prowadzony bez użycia rąk? Zdalne monitorowanie 
maszyny za pomocą połączenia sieciowego? Możliwość zajrzenia 
„do środka” kombajnu i obserwacja na żywo jakości zbieranego 
ziarna? Nowoczesne i zautomatyzowane rozwiązania odgrywają 
coraz większą rolę w rolnictwie. 

Liczba doświadczonych operatorów kombajnów jest zdecydowa-
nie za niska w stosunku do potrzeb w czasie sezonu. Ostanie żni-
wa kolejny raz pokazały, że okna czasowe z optymalną pogodą do 
zbioru są bardzo wąskie, dlatego operatorzy muszą być dostępni 
niemal „od ręki” przez ponad 12 godzin dziennie. 

Podczas koszenia kombajnem operator jest zmuszony obserwo-
wać na bieżąco parametry maszyny: prędkość obrotową bębna 
młócącego, wentylatorów pod sitami, temperatury płynu chło-
dzącego, szczeliny na klepisku, itp.. Dodatkowo kontroluje poziom 
strat ziarna oraz jego jakość czy ilość w zbiorniku. Równocześnie 
dostosowuje prędkość jezdną kombajnu do warunków na polu i 
poziomu strat ziarna, oraz stara się wykorzystać maksymalną wy-
dajność maszyny kosząc łan pełną szerokością zespołu żniwnego.

Widząc ten problem, producenci maszyn rolniczych wprowadzają 
na rynek kombajny, które posiadają innowacyjne systemy, potra-
fiące automatycznie regulować ustawienia podczas koszenia, jak 
najmniej uzależniając wyniki pracy kombajnu od doświadczenia 
operatora. Prowadzi to do uzyskania maksymalnej wydajności i 
wysokiej jakości zebranego ziarna z minimalnym poziomem strat. 
Systemy te, automatycznie monitorują jakość plonu i wydajność 
bez ingerencji operatora. Czas sprawdzić jakie rozwiązania za to 
odpowiadają?

Układ automatycznego prowadzenia maszyny

Maszyna kierowana przez operatora, który nie musi dotykać kie-
rownicy podczas zbioru? To nie żadna wizja przyszłości, a teraź-
niejszość, za którą odpowiada satelitarny system automatycznego 
prowadzenia maszyny. –  Kombajny są projektowane w ten spo-
sób, aby można łatwo zintegrować je z takim systemem i odcią-
żyć operatora od ciągłego obserwowania czy koszenie odbywa 
się na pełnej szerokości kosy. Wystarczy podłączyć wyświetlacz z 
aktywacją do przewidzianego gniazda wewnątrz kabiny i zamon-
tować odbiornik na dachu – mówi Mateusz Janicki z John Deere 
Polska.

Tego typu układ poprawia wydajność kombajnu poprzez kosze-
nie pełną szerokością zespołu żniwnego z dokładnością do nawet 
±2,5 cm, co pozwala na podniesienie prędkości jezdnej kombajnu. 
Do tego, zapewnia wyższą wydajność podczas pracy po zmierz-
chu oraz w ograniczonej widoczności (kurz). Wspomnieć należy 

również o zmniejszeniu obciążenia skupienia operatora poprzez 
wyższy komfort w trakcie trwających wiele godzinnych prac żniw-
nych, dzięki temu operator może skupić więcej swojej uwagi na 
obserwacji i kontroli innych parametrów. Tyle teorii. A jak działa 
taki system w pracy?

Przykładem może być zbiór kukurydzy, gdzie kombajn prowadzo-
ny jest na podstawie sygnałów z czujników, dzięki systemowi o 
nazwie RowSense. - Czujniki prowadzenia w rzędzie sygnalizują, 
kiedy kombajn odjeżdża od środka rzędu. W momencie, kiedy 
czujniki nie odbierają sygnału (np. łan zniszczony przez zwierzy-
nę), prowadzenie przejmuje satelitarny system automatycznego 
prowadzenia AutoTrac, aby kombajn nie zgubił swojego toru jaz-
dy. I to wszystko bez jakiejkolwiek ingerencji operatora – mówi 
przedstawiciel John Deere.

Zdalny dostęp do wyświetlacza

Wyobraźmy sobie sytuację, w której operator musi dokonać zmia-
ny ustawienia kombajnu na wyświetlaczu maszyny w pierwszych 
dniach żniw po prawie 10 miesięcznej przerwie od ostatniego se-
zonu. Zamiast „w ciemno” tłumaczyć przez telefon serwisowi, co 
jest widoczne na ekranie, przedstawiciel dealera może zalogować 
się do maszyny z portalu MyJohnDeere lub JDLink i widzieć na 
monitorze swojego komputera dokładnie to samo, co ma przed 
oczami operator na wyświetlaczu w kombajnie znajdującym się 
na polu kilkaset kilometrów od serwisu. Specjalista dealera dzięki 
tej funkcji może poprowadzić operatora, krok po kroku w rozmo-
wie telefonicznej, do poszukiwanej strony optymalizacji ustawień 
w menu wyświetlacza. Wszystko to dzięki zdalnemu dostępowi do 
wyświetlacza kombajnu (RDA – ang. Remote Display Access) czę-
sto oferowanego w maszynach John Deere. To automatyczne roz-
wiązanie zapewnia szybkie i precyzyjne wsparcie operatora, który 
dzięki temu nie musi czekać kilka godzin na przyjazd specjalisty. 

Układ synchronizacji maszyny = usprawnianie logistyki

Do wielu zadań operatora kombajnu należy dodać jeszcze kon-
trolowanie i sterowanie kombajnem podczas rozładunku ziarna w 
trakcie koszenia. Często zdarza się, że część rozładowywanego ziar-
na ze zbiornika kombajnu nie trafi do przyczepy ciągniętej przez 
ciągnik podążający przy kombajnie z powodu niedostosowania 
toru jazdy oraz prędkości ciągnika do pracującego kombajnu. 

System automatycznej synchronizacji ciągnika i kombajnu, umoż-
liwia wyładunek ziarna w trakcie koszenia poprzez synchronizację 
prędkości i kierunku jazdy ciągnika z kombajnem. 

Kombajn John Deere S780i- DemoTour 2017 w Agro-Efekt  
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Dzięki temu obsługa staje się łatwiejsza, co prowadzi do zmniej-
szenia strat ziarna podczas odbioru plonu z kombajnu. - Automa-
tyzacja i przekazywanie danych logistycznych z systemu synchro-
nizacji maszyn jest możliwe dzięki bezprzewodowej komunikacji 
między kombajnem i ciągnikiem John Deere – mówi Mateusz Ja-
nicki. – Operator za pomocą automatycznego systemu Machine-
Sync, sterując kombajnem jednocześnie steruje prędkością i kie-
runkiem jazdy ciągnika jadącego przy kombajnie. Oczywiście 
operator ciągnika musi zaakceptować aktywację tego systemu. 
Radio komunikacyjne tworzy sieć pomiędzy flotą ciągników i 
kombajnów, umożliwiając zautomatyzowanie współpracy kom-
bajnu i ciągnika/ciągników. Sieć może objąć dowolną kombinację 
maksymalnie 10 ciągników i kombajnów – dodaje.

Dane logistyczne dostarczane dzięki systemowi, umożliwiają ope-
ratorom ciągników i przyczep przeładowczych najlepiej określić, 
który z kombajnów wymaga wyładunku w pierwszej kolejności. 
Dzięki temu ogranicza się czas bezproduktywnego przestoju ma-
szyny w oczekiwaniu na przyczepę. Operator ma również moż-
liwość zgłoszenia żądania wyładunku. Dzięki temu za pośrednic-
twem wyświetlacza ma wpływ na działania operatora ciągnika i 
przyczepy przeładowczej. Zgłoszenie wyładunku nie wymaga już 
polegania wyłącznie na gestach lub telefonach komórkowych. CB 
radio także staje się zbędne.

Interaktywna regulacja kombajnu

Obecnie produkowane kombajny są wyposażone w bardzo inno-
wacyjny pakiet technologii, który daje możliwość automatyczne-
go, maksymalnego zwiększenia wydajności i jakości zbieranego 
plonu. Pomagają one operatorowi w ustawieniu i optymalizacji 
kombajnu oraz dostosowują jego pracę do warunków na polu.  
Operator musi jedynie określić, co jest dla niego priorytetem: ja-
kość ziarna, czy np. poziom strat.

Dalej system przejmuje kontrolę nad kombajnem, kamery moni-
torując ziarno oraz niedomłoty w kombajnie na żywo przekazują 
obraz do komputera. Komputer kombajnu analizuje na bieżąco 
otrzymane informacje i natychmiast dokonuje automatycznie 
zmian ustawień różnych parametrów: prędkości bębna młócące-
go / rotora, szczeliny na klepisku, itp., aby nie przekroczyć ustawio-
nego przez operatora poziomu strat i jakości ziarna. Jednocześnie 
prędkość kombajnu jest automatycznie regulowana, aby cały czas 
zagwarantować maksymalną wydajność maszyny. Niezależnie od 
umiejętności operatora, kombajn osiąga maksymalną wydajność 
przez cały dzień.

Kombajn w sieci

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego chce wiedzieć, ile zebrano 
ziarna, jaka była wydajność jego kombajnu, czy rozładunek ziarna 
odbywał się w trakcie koszenia, a jeśli nie, to ile czasu poświęcono 
na postój podczas rozładunku. Na jakim poziomie było zużycie pa-
liwa i ile czasu łącznie pracował kombajn na poszczególnych po-
lach, lub na jakim polu obecnie znajduje się maszyna? Szczególnie 
ważne są informacje o wielkości plonu oraz jego wilgotność w 
poszczególnych miejscach na polu, ponieważ te informacje mają 
kluczowy wpływ na kolejne zabiegi na polu: nawożenie i opryski.

Pomiar wielkości plonu oraz wilgotności odbywa się automatycz-
nie w kombajnie bez ingerencji uwagi operatora. W najnowocze-
śniejszych kombajnach stosowany jest system ważenia, który au-
tomatycznie kalibruje się, dzięki czemu operator nie musi spędzać 
czasu w kabinie na zbieranie danych i ich wprowadzaniu do kom-
putera pokładowego kombajnu.  
Zebrane przez kombajn dane mogą być automatycznie przesyła-
ne poprzez telematyczny terminal JDLink i zapisywane w interne-
towym centrum operacyjnym, do którego dostęp po zalogowa-
niu mają tylko upoważnione przez właściciela kombajnu osoby, w 
dowolnym miejscu i czasie. – Narzędzia w Centrum Operacyjnym 
zapewniają gospodarstwom rolnym usługobiorcom możliwość 
monitorowania i analizowania zebranych informacji o plonie, ma-
szynie, optymalizacji logistyki, pracy w polu, jak również zwiększe-
nia plonów i rentowności – mówi przedstawiciel John Deere.

Użytkownik może włączyć całą flotę posiadanych maszyn do cen-
trum operacyjnego i zarządzać nią niezależnie od marki. Postęp 
prac i położenie maszyny są w dowolnym momencie widoczne na 
bieżąco, dzięki czemu osoba zarządzająca wie, na których polach 
przeprowadzono prace i jakie jeszcze zadania należy wykonać.

Rolnictwo wykorzystujące połączenia sieciowe oferuje wielki po-
tencjał ogólnej poprawy wydajności. W ciągu ostatnich lat gospo-
darstwa stały się kompleksowymi przedsiębiorstwami. Integracja i 
automatyczna łączność między biurkiem, polem, maszyną i ope-
ratorem ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. 

Zastosowanie powyższych rozwiązań na przykładzie kombajnów 
pokazuje, że rolnictwo jest dziś jedną z najbardziej zaawansowa-
nych technologiczne gałęzi przemysłu i w pełni korzysta z cyfro-
wej rewolucji, która rozwija automatyzację unowocześniając pol-
ską wieś. Producenci innowacyjnych kombajnów cały czas starają 
się wykorzystać automatyzację, aby uniezależnić wydajność i ja-
kość pracy maszyny od poziomu umiejętności operatora.  

Kombajn John Deere S780i- DemoTour 2017 w Agro-Efekt  

Kombajn John Deere S780i- DemoTour 2017 w Agro-Efekt  
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Rolnictwo Precyzyjne jest bardzo modnym pojęciem stoso-
wanym dziś w Rolnictwie, jednak przekonanie o konieczności 
wprowadzania innowacyjnych technologii we własnych gospo-
darstwach często spotyka się z oporem właścicieli gospodarstw i 
niedowierzaniem w skuteczność zabiegów bazujących na haśle: 
„Rolnictwo Precyzyjne”. Zabiegi o których mowa to standar-
dowe zabiegi Agronomiczne i Agrotechniczne, które znamy od 
pokoleń. Jednak gdy dodamy do nich namiastkę innowacyj-
nych technologii przekształcają się w pełnowartościowe zabie-
gi opierające się na Rolnictwie Precyzyjnym, które w swojej idei 
ma zwiększyć rentowność produkcji roślinnej przez organicznie 
nawożenia i stosowania ŚOR (optymalizacje) nie zmniejszając 
lub zwiększając  tym samym średnie plonowanie. Jest to jedna 
z głównych korzyści wdrażania systemów Rolnictwa Precyzyjne-
go obok monitoringu i zarządzania flotą maszyn oraz systemów 
prowadzenia, które stanowią niepodważalne korzyści dla opera-
torów jak i właścicieli gospodarstw.
Podstawowym zabiegiem który ułatwi nam decydowanie o po-
trzebach nawożenia makroelementami oraz konieczności wap-

nowania jest pobór tzw. „prób glebowych”
Które pobieramy z dokładność GPS, aby móc w przyszłości wra-
cać do tych samych punktów poboru i analizować zmiany za-
sobności naszych gleb. Pobór próbek odbywa się na podstawie 
wyznaczania rastrów poboru lub w bardziej dokładną metodą 
do której konieczne jest skanowanie gleby skanerem EC. Po ta-
kim zabiegu skanowania wyróżniamy faktyczna zmianę struktury 
gleby w oparciu o jej uziarnienie. Na podstawie wyników analizy 
laboratoryjnej uzyskujemy podstawę do zmiennej aplikacji na-
wozów (ang. VRA- Variable Rate Application) wykorzystując do 
tego sprzęt obsługujący tą funkcję.

Oszczędności jakie można uzyskać przez ograniczenie samego 
nawożenia podstawowego oraz brak nakładek sięgają nawet 
15%. 

Ciekawym tematem potwierdzającym skuteczność zmiennego 
dawkowania nie tylko nawozów podstawowych stosowanych 
przed siewnie, ale również nawożenia azotowego w trakcje we-
getacji i ŚOR jest indeks wegetacyjny NDVI (ang. Normalized Ve-
getation Indeks) z kamery multispektralnej w którą wyposażone 
są miedzy innymi drony.

Powierzchnia badania podczas jednego nalotu trwającego ok 55 
mim. Sięga nawet 200ha, a wynik badania wraz ze stworzeniem 
mapy aplikacyjnej ok. 25 min. Zatem nalot dronem może odby-
wać się nawet w planowany dzień nawożenia azotowego i ma 
reale odzwierciedlenie w uprawie, co ważne badany jest cały ob-
szar naszego pola w odróżnieniu od modnych sensorów azoto-
wych montowanych na maszynach. Idea tych urządzeń jest taka 
sama lecz zastosowanie nawożenia różni się od siebie.

Pojazd JohnDeere Gator wyposażony w automat do poboru gleby,
odbiornik GPS oraz komputer pokładowy

Miernik maksymalnej dawki azotu jaką może przyswoić roślina

Pojazd JohnDeere Gator wyposażony w automat do poboru gleby,
odbiornik GPS oraz komputer pokładowy

Platforma latająca EBEE z kamerą multispektralną. 

W sprawie rolnictwa precyzyjnego zapraszamy 
do kontaktu z naszymi doradcami:

Wojciech Cieciura tel. 667 662 934
Robert Toś tel. 502 397 664
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Podczas ustalanej dawki nawozów azotowych w przypadku mapy  
z dronu, to my mamy wpływ na wielkość dawki (wykorzystanie 
ręcznego testera do azotu) i możemy wyeliminować nawożenie 
w obszarach z praktycznie zerowym potencjałem plonowania. Na-
tomiast dawka nawozu azotowego ustalona automatycznie przez 
sensor azotowy może być o kilkadziesiąt procent większa niż stan-
dardowe nawożenie w obszarach bardzo słabego potencjału plo-
nowania, co nie przekłada się na plon. 

Odzwierciedlenie aplikacji nawozów azotowych, a raczej wyeli-
minowanie nawożenia w poszczególnych obszarach można po-
równać z danymi plonu pszenicy odczytanych przez kombajn 
John Deere w trakcie żniw. Analiza danych pozwala uwiarygod-
nić dane dostępne zebrane podczas nalotu dronem. Oszczędno-
ści z aplikacji azotu w tym przypadku sięgały ponad 12%. Dane 
plonu z  kombajnu mogą posłużyć również do wyznaczania 
miejsc poboru gleby i zastosowania zmiennej aplikacji nawo-
zów w kolejnym sezonie. Możemy spotkać się ze stwierdzaniem, 
że niski wynik indeksu wegetacyjnego (kolor pomarańczowy, 
czerwony) nie musi mieć swojego odzwierciedlenie w roślinie. 
Stąd dość istotnym elementem jest wiedza o zasobności gleby 
w danym obszarze, jednak gdy analiza obejmuje większy obszar 
niż kluczowy (ze słabą wegetacją) możemy posiłkować się ręcz-
nym skanerem gleby, który w ciągu 3 min daje wyniki N-P-K i pH 
wraz z doradztwem nawozowym. Taka kompleksowa usługa daje 
nam realny pogląd na stan rośliny oraz zasobność gleby w trak-
cie wegetacji bez obawy na niewłaściwą interpretacje danych. 

Rolnictwo dziś w oparciu na zastosowanie innowacyjnych tech-
nologii daje nam szereg możliwości do zwiększenia skuteczno-
ści prowadzenia produkcji roślinnej. Jeszcze kilka lat temu hasło  
Rolnictwo Precyzyjne było terminem niedostępnym dla więk-
szości gospodarstw w Polsce. Dziś ułatwienie dostępu do nowo-
czesnych metod prowadzenia gospodarstwa i technologii ma 
ogromny wpływa na rozwój polskiego Rolnictwa oraz znacząco 
zwiększając jego rentowność jednocześnie poprawiając planowa-
nie i zarządzanie. 

 

 

Zawartość potasu, wyznaczanie klasycznych rastrów poboru oraz sektory 
poboru po skanowaniu skanerem elektromagnetycznym.

Mapa wegetacyjna z nalotu dronem przed zastosowaniem III 
dawki N w pszenicy ozimej.

Skanowanie plantacji przy użyciu platformy latającej EBEE.

Zmienne dawkowanie oprysku maszyną John Deere.

Porównanie mapy plonu pszenicy ozimej z mapą wegetacyjną wykona-
ną przy pomocy drona. merą multispektralną. 
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• Zima to odpowiednia chwila, aby sprawdzić w jakiej
kondycji jest nasza kosiarka po całym sezonie prac; 

• Wyczyszczenie kosiarki, konserwacja noża, naładowanie 
akumulatora, opróżnienie zbiornika paliwa – to tylko nie-
które elementy, które wymagają kontroli; 

• Eksperci John Deere podpowiadają na jakie aspekty należy 
zwrócić uwagę i dlaczego warto skorzystać z autoryzowa-
nego serwisu, który pomoże nam przygotować maszynę
na nowy sezon koszenia lub prace jesienno - zimowe.

Zbliżający się okres zimowy to doskonała okazja, aby sprawdzić 
czy nasza kosiarka w trakcie sezonu nie uległa uszkodzeniom i była 
w pełni gotowa do pracy, jak tylko trawa ponownie się zazieleni. 
Jakie elementy powinny zostać poddane kontroli? W jaki sposób 
można wykorzystać traktorek ogrodowy zimą? Na te pytania od-
powiedzi udzielają eksperci John Deere.

Odpowiednia konserwacja kosiarki w okresie jesienno-zimowym 
pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w sytuacji, kiedy 
będziemy chcieli na wiosnę ponownie z niej korzystać. Chyba nikt 
nie chce znaleźć się w sytuacji, kiedy pierwsze odpalenie sprzętu 
na wiosnę skończy się wizytą w autoryzowanym serwisie. Dlatego 
też, wykonanie szczegółowego przeglądu w sezonie zimowym 
pozwala na wykrycie wszystkich wyeksploatowanych podzespo-
łów, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Na 
jakie elementy trzeba zwrócić uwagę?

Wyczyszczenie kosiarki i elementów roboczych

Kosiarka po sezonie to skupisko zebranych po całym sezonie za-
nieczyszczeń, szczególnie, gdy nie przywiązywano dużej uwagi 
do dokładnego czyszczenia maszyny po każdym koszeniu. Stąd 
powinniśmy zadbać o dokładne wyczyszczenie obudowy oraz 
elementów tnących. – Jednym z takich elementów, narażonych na 
wystąpienie rdzy są łożyska, noże i inne elementy metalowe, dla-
tego ważne jest, aby je odpowiednio wyczyścić i zakonserwować. 
Pamiętać należy również o dokładnym oczyszczeniu obudowy ko-
siarki lub agregatu z zaległych nagromadzonych zanieczyszczeń, 
ponieważ warstwa skorupy resztek trawy może spowodować 
duże problemy ze zbieraniem w kolejnym sezonie – mówi Robert 
Łoza z John Deere Polska. 

Konserwacja noża

Tępy nóż w kosiarce to zwiastun sporych problemów, dlatego 
powinniśmy pamiętać o jego odpowiedniej konserwacji. Jego złe 
wyważenie może powodować wibracje, co przekłada się na ne-

gatywny komfort pracy, ale również przyśpiesza zużycie łożysk, 
pasa napędowego oraz może prowadzić do uszkodzenia dolne-
go uszczelniacza wału korbowego silnika. Jeżeli nóż jest tępy lub 
wyszczerbiony, trzeba go naostrzyć lub wymienić na nowy. Na 
nożu znajdują się specjalne oznakowania określające maksymalny 
stopień jego zużycia. W przypadku jego naostrzenia zalecane jest 
skorzystanie z usług serwisu, ponieważ mamy wówczas gwaran-
cję, że ostrzenie zostanie przeprowadzone pod odpowiednim ką-
tem oraz jednocześnie nóż zostanie precyzyjnie wyważony. 

Ładowanie i przechowywanie akumulatora

- Odpowiednie naładowanie akumulatora przed zimą i przecho-
wywanie go w ciepłym i suchym miejscu, to najlepszy sposób 
na jego długą żywotność – przekonuje Robert Łoza. Optymalna 
temperatura do przechowywania akumulatorów wynosi od 5 do 
15 stopni Celsjusza. W sytuacji, kiedy kosiarka jest wyposażona w 
rozrusznik elektryczny, należy odłączyć baterię, by nie rozładowała 
się przez zimę.   

Opróżnienie  zbiornika i układu paliwowego z paliwa oraz 
silnika z oleju silnikowego

Bardzo istotną kwestią jest opróżnienie paliwa w kosiarce przed 
zimą. Praca na starym paliwie, może spowodować problemy z 
uzyskaniem odpowiednich obrotów i perturbacje z odpaleniem 
kosiarki. Do tego zalecane jest przeczyszczenie gaźnika w autory-
zowanym serwisie, ponieważ precyzyjne dysze tracą swoją droż-
ność w wyniku zanieczyszczeń szczególnie w kosiarkach pcha-
nych, które często nie są wyposażone w filtr paliwa. 

Po opróżnieniu zbiornika paliwa należy również zlać z silnika zu-
żyty olej do naczynia. Najlepiej zrobić to w momencie, kiedy jest 
on ciepły, ponieważ zawiera więcej zanieczyszczeń i łatwiej spły-
wa. Silnik można zalać świeżym olejem lub w przypadku kosiarek 
pchanych wstrzyknąć 100 mln świeżego oleju do cylindra przez 
otwór świecy zapłonowej. Następnie wkręcić świecę i bez pod-
łączonego przewodu zapłonowego do świecy, należy pociągnąć 
kilka razy za linkę rozrusznika, aby tłok silnika rozprowadził olej 
równomiernie w cylindrze.   
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Dział Maszyn
Konserwacja kosiarki po sezonie

Sprawdzenie ciśnienia w oponach

W przypadku kosiarek samojezdnych (traktorów ogrodowych) 
należy sprawdzić również ciśnienie w oponach. Jeżeli będzie ono 
zbyt wysokie, może to prowadzić do takich problemów jak: ugnia-
tanie trawy i przyśpieszone zużycie na twardych nawierzchniach, 
zbyt niskie opory toczenia oraz niszczenie darni przy skrętach kół.  

Odłączenie świecy zapłonowej 

Jeżeli posiadamy kosiarkę spalinową, należy pamiętać o corocznej 
kontroli świecy zapłonowej i jej odłączeniu przed każdymi praca-
mi konserwacyjnymi i serwisowymi. W czasie okresu przechowy-
wania kosiarki również należy odłączyć przewód zapłonowy od 
świecy, pozwoli to uniknąć nieumyślnego odpalenia kosiarki bez 
oleju. Jeżeli świeca jest mocno zanieczyszczona, zaleca się jej prze-
czyszczenie np. za pomocą drucianej szczotki oraz sprawdzenie 
szczeliny. Zalecane jest skorzystanie z usług serwisu, który dyspo-
nuje precyzyjnym szczelinomierzem, gwarantującym silną iskrę 
zapłonową.

Konserwacja traktorka ogrodowego

Jeżeli posiadamy traktorek ogrodowy, jego konserwacja powin-
na, obejmować również dodatkowe elementy, które sprawią, że 
będzie można go wykorzystywać w sezonie zimowym do innych 
prac. Pierwszym elementem jest demontaż agregatu koszącego, 
który jest bardzo prosty i zajmuje 2-3 min. Narzędzia przydatne 
jesienią i zimą montuje się na kosiarce samojezdnej za pomocą 
specjalnego szybko złącza, bez używania dodatkowych narzędzi 
dosłownie w kilka sekund. W ten sposób możemy zamienić posia-
daną kosiarkę w przydomową odśnieżarkę, zamiatarkę lub pług. 
W przypadku mniejszych opadów śniegu, doskonale sprawdzi się 
pług lemieszowy lub szczotka rotacyjna dołączana z przodu trak-
torka. - Takie elementy montażowe w formie szybko złącza, mogą 
być również zamontowane na stałe na maszynie i nie wpływają 
na pogorszenie komfortu pracy podczas koszenia, a wręcz prze-
ciwnie, poprawiają komfort, ponieważ użytkownik może szybko 
zamontować szczotkę po koszeniu w celu posprzątania resztek 
trawy z chodnika – mówi przedstawiciel John Deere.

Po zdjęciu agregatu koszącego należy go odpowiednio wyczyścić 
ze wszystkich nieczystości. Pamiętajmy również, aby zdemonto-
wać zbiornik na trawę, który w okresie zimowym nie będzie nam 
potrzebny. Do tego, zaleca się wymienić olej silnikowy, ponieważ 

zimą silnik jest narażony na wyższe obciążenie, dlatego świeży olej 
chroni go przed nadmiernym zużyciem. Oczywiście należy kon-
trolować również stopień naładowania akumulatora. 

Do powyższych elementów należy dodać jeszcze uzupełnienie 
środka smarnego w osi przedniej oraz kołach w układzie kierowni-
czym. Mimo że punkty te są dokładnie opisane w instrukcji obsługi 
zaleca się skorzystanie z doświadczonego autoryzowanego serwi-
su, który dysponuje odpowiednim środkiem smarnym oraz określi 
dokładnie jego ilość w każdym punkcie. W ten sposób nasza ko-
siarka będzie mogła udać się na zasłużony zimowy odpoczynek, 
a traktorek ogrodowy służyć nam w momencie, kiedy będziemy 
musieli posprzątać liście lub za oknem spadnie pierwszy obfity 
opad śniegu. Pamiętajmy również o gwarancji, która jest istotnym 
elementem w procesie zakupu kosiarki i w niektórych modelach 
kosiarek samojezdnych udzielana jest aż na 4 lata.
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Dział Maszyn
Oddziały serwisowo-sprzedażowe Agro-Efekt

SYCÓW
ul. Parkowa 14
56-500 Syców

62 786 84 32 • 723 681 215

62 786 84 27

502 679 113

65 520 44 37 • 690 499 574  

65 520 43 61

502 679 113
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 71 394 21 20 • 721 003 351
 71 321 03 31

 502 679 113

CZEKANÓW
63-410 Ostrów Wielkopolski 2

62 761 86 65 • 695 258 413

62 761 86 65

502 679 113

OLSZYNKA
Olszynka 41-42
48-231 Lubrza

77 402 17 99 • 667 662 947  • 785 902 160
77 402 17 99

 502 679 113
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Dział Maszyn
Expert check - przegląd

Zakupiłeś używaną maszynę i co dalej?

Regularne wykonywanie posezonowych przeglądów w maszynie 
zapewnia jej optymalne przygotowanie do intensywnej pracy po-
lowej. John Deere oferuje program Expert Check, który obejmuje 
profesjonalną kontrolę stanu technicznego maszyn. Program sta-
nowi wsparcie dla użytkowników ciągników, kombajnów zbożo-
wych, ale również innych maszyn sezonowych takich jak: sieczkar-
nia czy opryskiwacz.

Odpowiednie użytkowanie zakupionej używanej maszyny i regu-
larne przeprowadzanie posezonowych przeglądów pozwala unik-
nąć bardzo poważnych konsekwencji i strat w gospodarstwie np. 
podczas żniw. Eksperci John Deere podpowiadają, w jaki sposób 
zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia awarii.
Zakup maszyny to zawsze istotne wydarzenie w życiu rolnika i 
jego gospodarstwa. Trzeba jednak pamiętać, że samo jej nabycie 
to dopiero pierwszy krok inwestycji. Pytanie: co dalej? Co zrobić, 
by zakupiona maszyna służyła nam przez wiele lat? Odpowiedzi 
na te pytania są szczególnie istotne w przypadku ciągników oraz 
maszyn sezonowych takich jak: kombajn, sieczkarnia, prasa rolują-
ca, czy opryskiwacz.

- John Deere już od kilku lat oferuje program wsparcia Expert 
Check, dzięki któremu rolnicy mają możliwość przeprowadzenia 
kontroli stanu technicznego maszyny po przepracowanym sezo-
nie. Przykładowo w ciągniku możemy wskazać niemal 200 newral-
gicznych punktów, których stan techniczny wymaga monitoro-
wania. Sprawdzamy również stan techniczny tych komponentów, 
które mogą wpływać znacząco na koszt potencjalnych napraw – 
mówi Stanisław Wolski, Szef Serwisu John Deere.

Posezonowy przegląd kluczem do niezawodności

Wykonanie okresowego przeglądu procentuje w okresie żniw, kie-
dy kombajn musi być w pełni sprawny, aby wykonać zaplanowaną 
pracę. Każda jego ewentualna awaria może spowodować poważ-
ne straty dla gospodarstwa. Dlatego też, po zakończeniu żniw rol-
nik powinien przygotować maszynę na następny rok, najlepiej w 
ramach posezonowego przeglądu wykonanego pod opieką spe-
cjalistów. Eksperci przeprowadzą szczegółową diagnostykę tech-
niczną oraz ocenią podzespoły elektroniczne, hydrauliczne i me-
chaniczne maszyny. Ponadto, klient otrzyma wyczerpujący raport 
na temat stanu maszyny oraz wycenę ewentualnych napraw lub 
wymiany zużytych części. Eksperci chętnie odpowiedzą również 
na pytania o zakres optymalizacji maszyny i jej ustawień.

Posezonowe przeglądy przynoszą użytkownikom maszyn wiele 
korzyści, przede wszystkim zaś wydłużenie czasu bezawaryjnej 
pracy i wyższą niezawodność sprzętu. Zoptymalizowanie kosztów 
eksploatacji oraz zwiększenie wydajności to kolejne istotne argu-
menty, by oddać maszyny w ręce fachowców. Co ważne, sprzęt 
który jest poddawany regularnym przeglądom stanu techniczne-
go osiąga również wyższą wartość przy odsprzedaży.

Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych regularne wykonywanie 
przeglądów sezonowych w ramach programu Expert Check daje 
pewność, że w trakcie żniw nie dojdzie do przestojów. Jeżeli bo-
wiem okazałoby się, że podczas żniw, John Deere nie jest w stanie 
dostarczyć kluczowych do pracy kombajnu części w ciągu 24 go-
dzin, wówczas klient otrzyma maszynę zastępczą w ramach tzw. 
„Obietnicy żniwnej”. Po usunięciu usterki, rolnik przesiada się znów 
na swój kombajn.

Jak przegląd wygląda w praktyce?

Warto na przykładzie kombajnu przybliżyć, w jaki sposób przebie-
ga przegląd. Jako pierwsza sprawdzana jest kabina, gdzie trzeba 
prześledzić komunikaty błędów oraz sprawdzić elementy sterow-
nicze w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności systemów elek-
tronicznych. Następnie eksperci przechodzą do kontroli zespołu 
żniwnego. Przeprowadzany jest przegląd podzespołów układu 
podawania pod kątem zużycia. Sprawdzane są również łańcuchy i 
koła napędowe oraz sprzęgło poślizgowe, aby zapewnić doskona-
łą pracę zespołu żniwnego. 

Kolejne istotne punkty przeglądu to sprawdzenie prawej strony 
maszyny oraz napędu bębna młócącego w celu regulacji prędko-
ści oraz kontroli działania czujnika objętości i wilgotności plonu. 
Sprawdzenia wymaga również napęd rozdrabniacza, w którym 
eksperci przyglądają się sprawności łożyska i wirnika.

Z kolei z lewej strony maszyny eksperci weryfikują regulację kle-
piska (wraz z przeglądem napędu ślimaka wyładowczego w celu 
zapewnienia optymalnego omłotu i wyładunku). Ostatnia część 
kontroli to serce maszyny, czyli silnik. Parametry jego pracy moni-
toruje się za pomocą specjalnego oprogramowania.

Warto dodać, że eksperci dealera wykonują także szczegółową 
kontrolę nie tylko podzespołów służących do wykonania zbio-
rów, lecz także pozostałych układów: hydraulicznego, włącznie z 
przekładnią jazdy i napędów, kierowniczego i hamulcowego, elek-
trycznego i elektronicznego (również kalibracja i aktualizacja opro-
gramowania), silnika i jego osprzętu, włącznie z kontrolą układu 
paliwowego, chłodzenia i smarowania.

Ciągniki, sieczkarnie oraz opryskiwacze również do kontroli

Przeglądy w ramach programu Expert Check wykonywane są rów-
nież w innych maszynach. W przypadku opryskiwaczy kontrola 
obejmuje m.in. komputerowe sprawdzenie wykorzystanych dysz 
na skanerze opryskiwacza, aby upewnić się, że rozprowadzenie i 
obliczanie współczynnika zmienności jest zgodne ze specyfikacja-
mi fabrycznymi. Z kolei w ciągnikach sprawdza się zużycie i uszko-
dzenie głównych elementów mechanicznych, czy zainstalowane 
są wszystkie wymagane aktualizacje oprogramowania, aby ma-
szyna zapewniała optymalne zużycie paliwa. Natomiast w przy-
padku sieczkarni samojezdnych kontrolowane są podzespoły przy 
użyciu narzędzi specjalnych do sprawdzenia bębna tnącego lub 
łożysk dmuchawy, aż po kalibrację czujników, które odpowiadają 
za pomiar wilgotności i dopasowania długości cięcia sieczki oraz 
analizy wartości podstawowych składników. 

Inwestycja, która się opłaca

Czy przegląd w ramach programy Expert Check to drogie przed-
sięwzięcie? - Wbrew pozorom nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że kombajny w sezonie żniw pracują maksymalnie 2-3 tygodnie, 
a ewentualna awaria może pociągnąć za sobą znacznie większe 
straty dla gospodarstwa. Podobnie jest również w przypadku cią-
gników. Gdyby przeliczyć koszty wykonania kontroli Expert Check 
na godzinę pracy, często przekonujemy się, że jest to koszt w wy-
sokości złotówki, a czasami wręcz poniżej złotówki, w zależności 
od rocznego wykorzystania ciągnika – dodaje przedstawiciel John 
Deere.



EXPERT CHECK:
INSPECT & CONNECT
OFERTA OBOWIĄZUJE W AGROEFEKT DO 31 MAJA
2018 R.

Nasz program Inspect & Connect obejmuje gruntowny
przegląd ciągnika z opcjami poprawy łączności, osiągów i
bezpieczeństwa w atrakcyjnej, stałej cenie. Zadzwoń i umów
się na wizytę w AgroEfekt 62 786 84 32

U S Ł U G A  E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  6 0 3 0

1 0 5 0  Z Ł *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T
420 ZŁ* w przypadku samego

przeglądu
Wyposaż swój stary ciągnik w najnowszą technologię telematyczną i tchnij w niego
nowe życie. Poddamy go gruntownemu, obejmującemu 50 punktów przeglądowi
trwającemu około dwie godziny u Państwa, na miejscu. Zainstalujemy urządzenie
telematyczne, które przesyła dane o liczbie godzin pracy i lokalizacji w celu poprawy
jakości pracy serwisu.

U S Ł U G A  E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  6 M / 6 R

1 2 5 0  Z Ł *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T
650 ZŁ* w przypadku samego

przeglądu
Twój ciągnik ma już za sobą kilka godzin pracy, ale nadal wygląda i działa bardzo
dobrze. Teraz ważne jest, aby kontrolować jego stan na bieżąco w celu utrzymania
niskich kosztów eksploatacji. W tym celu, poddamy go gruntownemu dwugodzinnemu
przeglądowi i zainstalujemy telematykę z uruchomioną usługą łączności na 5 lat.

U S Ł U G A  E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  7 R / 8 R

1 0 5 0  Z Ł *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T
840 ZŁ* w przypadku samego

przeglądu
Będziesz chciał utrzymać swoją główną maszynę w doskonałym stanie technicznym,
zachowując stale optymalne osiągi. Poddamy ją gruntownemu przeglądowi stanu i
reaktywujemy usługę łączność na następne 5 lat. Umożliwia to również śledzenie całej
floty online.

* Prosimy o kontakt z kierownikiem serwisu w celu zarezerwowania usługi Expert Check wraz z opcją connect. Ceny obowiązują na prace
wykonane do dnia 31 maja 2018 r. Koszty usługi Expert Check (INSPECT) zostaną zwrócone, jeśli zlecą nam Państwo wykonanie pełnego
serwisu i zalecanych napraw. Warunkiem skorzystania z oferty jest uzgodnienie terminu dogodnego dla obu stron. Ceny nie zawierają
podatku VAT oraz kosztu dojazdu do klienta.
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KOMFORT
WYDAJNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ
MANITOU
Manitou - najbardziej innowacyjne ładowarki na rynku. Ułatwiony
dostęp do maszyny, doskonała widoczność z kabiny, izolacja
akustyczna (tylko 73dB). Wszystko to dla Twojego komfortu!

Manitou - najlepszy wybór!

newag.manitou.com

NEWMLT
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FOGO - Producent agregatów prądotwórczych

AGREGATY  
PRĄDOTWÓRCZE

www.fogo.pl
FOGO Sp. z o.o. 

 ul. Święciechowska 36,  Wilkowice  
64-115 Święciechowa  

  
  Tel. +48 65 534 11 80  
 Fax. +48 65 534 11 81 

e-mail: agregaty@fogo.pl

Zapraszamy do współpracy

332885_FOGO.indd   1 2017-07-31   09:06:34

Firma FOGO Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem agregatów prą-
dotwórczych. Na przestrzeni lat wypracowała szeroką gamę niezawodnych 
produktów, których projektowanie i produkcja odbywa się z uwzględnieniem 
krajowych i międzynarodowych norm, a wysoka jakość i niezawodność po-
twierdzona jest licznymi certyfikatami. Agro-Efekt jest autoryzowanym dealerem 
FOGO. Współpracujemy ze sobą już od ośmiu lat oferując produkty wysokiej ja-
kości, która osiągana jest dzięki nieustannym inwestycjom. Firma rozwija się w 
bardzo szybkim tempie. Świadczy o tym rosnący park maszynowy, automatyza-
cja produkcji oraz nowo powstające obiekty. 

Rozwój firmy nie byłby możliwy bez wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry. 
Pracownicy są znakomitymi fachowcami w dziedzinie projektowania, produkcji 
i serwisu, których wspiera równie znakomity zespół administracyjny i marketin-
gowy. Nasza współpraca przebiega bardzo pomyślnie. Każdy zakup przez zainte-
resowanego poprzedzony jest wizytą przedstawiciela Firmy Fogo lub Agro-Efekt. 
Dzięki temu mamy pewność, że klient dokonuje świadomych i satysfakcjonują-
cych zakupów. Prowadzimy sprzedaż produktów Fogo na terenie naszego dzia-
łania. 

Wspólnie z Firmą Fogo oferujemy agregaty prądotwórcze z silnikiem benzyno-
wym, diesla, a także motopompy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do kontaktu.

Maciej Świątek (Manager ds. Kluczowych Klientów Fogo)
Mirosław Krawiec (Dyrektor Serwisu Agro-Efekt)

CENTRALA SPÓŁKI
Syców, ul. Parkowa 14

tel. 62 786 84 00



Dział Maszyn
Dział sprzedaży części w Agro-Efekt

Dział Sprzedaży Części to grupa wyspecjalizowanych pracowników Agro-
-Efekt działająca w zakresie usług posprzedażowych. Jest to bardzo ważny 
obszar, w którym Klient jest szczególnie wymagający i nie chce czekać. 

Posiadamy doskonale zaopatrzony magazyn części zamiennych oraz możli-
wość sprowadzenia części w 24 godziny od momentu ich zamówienia. Do-
brze wyszkoleni sprzedawcy i serwisanci są w stanie profesjonalnie doradzić  
i pomóc w rozwiązaniu problemu. Doskonała obsługa posprzedażowa, do-
świadczony i kompetentny serwis oraz wysoka dostępność części zamien-
nych to główne kryteria oceny jakości naszych działań. Priorytetem  dla nas 
jest ograniczenie do minimum czasu przestoju maszyny oraz dostarczenie 
klientom części zamiennych w najkrótszym możliwym czasie. Stale powięk-
szamy nasz asortyment dbając o to aby poziom naszych usług i dostępność 
części do wszystkich oferowanych przez nas marek spełniały Państwa ocze-
kiwania. 

 
 
 

Oferujemy części robocze oraz eksploatacyjne
do maszyn :

John Deere, Kverneland, Manitou, Unia.

W naszej szerokiej ofercie znajdą Państwo także części do 
innych maszyn:

HORSCH / LEMKEN/ VADERSTAD / POTTINGER
GRIMME / AMAZONE / BEDNAR

KUPONY RABATOWE

OFERTA NA
ROZPOCZĘCIE SEZONU

Skorzystaj z 10% zniżki na 
wszystkie produkty John Deere

z naszego sklepu. 

Obowiązuje: 
1.03.2018–31.03.2018 

SPRAWDŹ 
KLIMATYZACJĘ

Zaplanuj kontrolę klimatyzacji
i skorzystaj z 20% zniżki

na filtry powietrza. 
 

Obowiązuje: 
1.04.2018–30.04.2018
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Profesjonalna ochrona i nawożenie

Firma Agro-Efekt od 20 lat służy pomocą w gospodarstwach rolnych. Dotyczy to również fachowego doradztwa w zakresie doboru 
dyszy i rozpylaczy. Obecnie koszty środków ochrony roślin stanowią dużą część budżetu przeznaczonego na oprysk. Dlatego, aby każda 
kropla była wykorzystana właściwie, należy zwrócić uwagę na dobór optymalnych dysz do wykonywanej pracy opryskiwacza. W naszej 
ofercie znajdą Państwo dysze i rozpylacze firmy Lechler, które dzięki doskonałej jakości i przystępnej cenie zadowolą najbardziej wy-
magających klientów.

IDKT - Dwustrumieniowe rozpylacze kompaktowe

Właściwości

• zasysający powietrze rozpylacz eżektorowy, dwa strumienie 
cieczy o kącie 120° odchylone od osi symetrycznie o 30° 

• zakres ciśnień roboczych: 

- IDKT - 015 do -025 od -1,5 do 6,0 bar
- IDKT -03 do -06 od 1,0 do 6,0 bar

• spektrum kropel: grubo - średniokropliste
• znaczne ograniczenie znoszenia
• kompaktowa budowa - tylko 22 mm długości 
• montaż w typowych kołpakach (8 mm)

FD - Wachlarzowe rozpylacze do RSM 

Właściwości

• rozpylacz płaskostrumieniowy emitujący poziomy 
wachlarz cieczy

• możliwe połączenie z adapterem do systemów 
Twistloc, Hardi, RAU

• rozmiary: 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20
• zakres ciśnień roboczych: 1,5 do 4,0 bar
• materiał: odporny na zużycie zbrojony włóknem 

szklanym polimer
• wysokość prowadzenia belki polowej: 50-70 cm 

przy rozstawie 50 cm 

IDTA - Dwustrumieniowe asymetryczne rozpylacze eżektorowe 

Właściwości

• wyjątkowa odporność na znoszenie cieczy roboczej
• przystosowany do wykonywania zabiegów ochrony roślin przy du-

żych prędkościach (do 20 km/h)
• asymetryczne strumienie cieczy: 30° od osi w kierunku jazdy, 50° 

do tyłu
• różne kąty strumieni cieczy: przedni strumień - 120°, tylny

strumień - 90°
• zróżnicowane wydatki cieczy: 60% cieczy skierowanej do przodu, 

40% do tyłu
• elementy ceramiczne zapewniające wyjątkową trwałość i odpor-

ność na zużycie
• zintegrowany kołpak systemu MultiJet/Arag, możliwe połączenie z 

adapterem do systemów TwistLock, Hardi, RAU
• kompaktowa budowa
• rozmiary: 02, 025, 03, 04, 05, 06, 08. 
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Kverneland - oszczędność dzięki GEOspread 

Rozsiewacz Kverneland Exacta TL sprawdza się znakomicie w 
gospodarstwach, które go stosują. Dzięki jego pracy granulat tra-
fia dokładnie tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Rozsiewacz 
podaje dokładnie określoną jego ilość. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnych maszyn nie dochodzi do sytuacji, aby wysiewana była 
zbyt duża ilość nawozu. Sprzęt gwarantuje niemal laboratoryjną 
precyzję wysiewu z dokładnością, co do kilograma na ha, do tego 
eliminuje powstawanie zakładek oraz automatycznie rozłącza tryb 
wysiewu przy dojeżdżaniu na poprzeczniaka. Dzięki temu nawozy 
mogą być stosowane bardzo efektywnie, co prowadzi do zmniej-
szenia kosztów. 

Tradycyjna technologia nawożenia opiera się o maszyny, które roz-
siewają nawóz ze stałymi szerokościami roboczymi. Kłopot polega 
jednak na tym, że nie wszystkie grunty mają regularne granice. Na 
polach z klinami i gwałtownie zmieniającymi się miedzami wysiew 
nawozu bez możliwości zmiany szerokości roboczej, prowadzi do 
podwójnego lub niewystarczającego pokrycia co w rezultacie pro-
wadzi do wzrostu kosztów. Dlatego też możliwość zmiany szero-
kości roboczej podczas pracy ogranicza „niepożądane” podwójne 
lub niewystarczające pokrycie i jednocześnie pozwala zaoszczę-
dzić nawóz oraz poprawić, jakość plonu dzięki precyzji wysiewu. 

Exacta TL regulowana jest w oparciu o silniki elektryczne. Hy-
draulicznie ustawiany jest jedynie system wysiewu granicznego. 
Dużym ułatwieniem jest także rozpoznawanie przez komputer, na 
jakim polu znajduje się maszyna. Nie trzeba za każdym razem ob-
jeżdżać granic pola. Dzięki sygnałowi GPS terminal sam odnajduje 
w pamięci nazwę i numer działki. Rozsiewacz jest też wyposażony 
w wagę, dzięki której użytkownik otrzymuje informację o tym ile 
dokładnie nawozu jest w skrzyni. 

Exacta TL GEOspread jest wyposażony w dwa siłowniki w każdej 
jednostce dawkowania. Jednym z siłowników kontroluje się usta-
wienie punktu wysiewu (ustawienie literowe), drugi natomiast 
reguluje dawkowanie. System GEOspread pozwala dostosować 
ustawienie literowe indywidualnie dla obu dysków elektrycznie 
z kabiny ciągnika. Oznacza to, że szerokość robocza może być w 
szybki i dokładny sposób dostosowana poprez dotknięcie termi-
nala ISOBUS.

Kverneland zapewnia, że przy wyposażeniu w GEOspread moż-
na osiągnąć jeszcze wyższą dokładność z oprogramowaniem 
Iso-Match GEOcontrol. Szerokość robocza jest wówczas dostoso-
wywana automatycznie z pomocą sygnału GPS. W rozsiewaczach 
Kverneland z systemem wysiewu CentreFlow granulki nawozu są 
delikatnie podawane na tarcze wysiewające, a następnie przyspie-
szane. Dzięki temu nie ma efektu rozbicia nawozu przez łopatki. 
Granulki uzyskują idealnie płaski tor lotu ograniczając wpływ wia-
tru na dokładność wysiewu. Regulowany punkt wysiewu umoż-
liwia dostosowanie ustawień do właściwości fizycznych nawozu. 
Ze względu na delikatne posługiwanie się nawozem pierwotna 
struktura granulatu jest zachowana, co ma istotny wpływ na rów-
nomierny wysiew nawozu. 

Praca rozsiewacza regulowana jest w oparciu o terminal IsoMatch 
Tellus. Jest to uniwersalny terminal ISOBUS dla maszyn wyprodu-
kowanych przez Kverneland Group i pasuje do wszystkich innych 
maszyn producenta.

Exacta-TL GEOspread, Pokaz maszyn Agro-Efekt podczas Dnia Wiosny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
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UNIA - Technologia STRIP TILL

Technologia STRIP TILL czyli uprawa pasowa jest od 50 lat stoso-
wana w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Coraz popu-
larniejsza staje się w Europie w tym również w Polsce. Technolo-
gia pasowego spulchniania gleby z jednoczesnym wysiewem np. 
kukurydzy, rzepaku itp. polega na tym, że spulchniany jest tylko 
wąski pas gleby gdzie zostaną wprowadzone nasiona rośliny upra-
wianej wraz z nawożeniem. Dzięki zastosowaniu technologii paso-
wej ziemia między rzędami siewu nie jest uprawiana, co ogranicza 
jej wysuszanie oraz rozrost chwastów. Poprawia działanie mikro-
organizmów, dzięki którym zwiększa się tempo rozkładu materii. 
Gleba w pasie jest dobrze napowietrzona i luźna dzięki czemu 
korzenie roślin mogą swobodnie przenikać przez warstwy ziemi. 
Ten pas szybciej się ogrzewa co ma znaczenie dla przyśpieszenia 
kiełkowania nasion, szybszego startu i rozwoju roślin.

Pierwszym elementem zestawu jest siewnik nawozu USF 1600. 
Ten uniwersalny siewnik z pneumatycznym systemem wysiewu 
montowany jest na przedni TUZ ciągnika. Wentylator napędzany 
jest silnikiem hydraulicznym o przepływie oleju 24 litry/minutę. 
Zbiornik o pojemności 1600 dm3 podzielony jest na dwie części 
(przegrodę można zdemontować). Dzięki zastosowaniu dwóch 
aparatów wysiewających możliwy jest wysiew dwóch różnych 
nawozów w dwóch różnych dawkach. Standardowo napęd prze-
noszony jest poprzez koło ostrogowe unoszone hydraulicznie (w 
opcji napęd elektryczny z radarowym odczytem prędkości). Nad 
parametrami wysiewu czuwa komputer DRILL CONTROL firmy 
Müller Elektornik.

Najważniejszym elementem zestawu jest agregat do uprawy pa-
sowej HAWK 3. Na masywnej monolitycznej ramie o szerokości 3,0 
metrów można zamontować 4, 6 lub 8 sekcji roboczych. Rozstaw 
między sekcjami wynosi wówczas odpowiednio 34, 45 lub 75 
cm. Dzięki temu możliwy jest wysiew nasion rzepaku, kukurydzy, 
słonecznika, itp. Sekcja uprawowa składa się z kilku części: talerza 
rozcinającego, talerzy rozgarniających, zęba roboczego, talerzy 
zagarniających oraz wałka zagęszczającego. Agregat HAWK wypo-
sażony jest w hydropak oparty na jednym siłowniku, na którym 
można zawiesić siewnik o masie około 1500 kg.

Za agregatem HAWK zagregowany jest siewnik pneumatyczny do 
kukurydzy DELTA PLUS. Siewnik posiada ciężkie sekcje talerzowe 
z bocznymi kołami kopiującymi. Rama siewnika o szerokości 3,0 
metrów wyposażona jest w koła transportowe wysunięte do przo-
du, dzięki czemu możliwe jest zamontowanie 4, 6 lub 8 sekcji w 
rozstawach odpowiednio 34, 45 lub 75 cm. Siewnik DELTA PLUS 
posiada pneumatyczny podciśnieniowy system wysiewu ziarna. 
Napęd wentylatora jest hydrauliczny (siewnik posiada pompę 
hydrauliczną nakładaną na WOM ciągnika oraz zbiornik na olej). 
Duże zbiorniki na nasiona o pojemności 54 dm3 zapewniają do-
brą wydajność siewnika. Duży nacisk jednostkowy (około 150 kG) 
ułatwia pracę w każdych warunkach glebowych.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest elektroniczna kontrola siewu 
poprzez silnik elektryczny kontrolowany radarem. Charakteryzuje 
się najwyższą precyzją dozowania, opartą na dwóch jednostkach 
dozujących. 

Do podstawowych funkcji komputera DRILL CONTROL 
należą:

• kontrola dawki wysiewu w zależności od prędkości pracy
– optymalizacja pracy

• stałe kontrolowanie ilości wysiewanego nawozu na monitorze
• prosta i szybka „próba kręcona”
• biblioteka ustawień dawek wysiewu dla danego nawozu
• wielopolowy licznik hektarów
• zmiana dawki wysiewu w trakcie jazdy
• kontrola poziomu nawozu w skrzyni



Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. od pięciu lat zajmuje się sprzedażą 
elementów do systemów nawadniania oraz instalacją takich syste-
mów na dużych powierzchniach upraw polowych. Specjalizujemy 
się w najnowocześniejszych systemach nawadniania kropelkowe-
go. Jesteśmy dystrybutorem największej światowej firmy produ-
kującej te systemy – Rivulis - Eurodrip.

Działamy w dziedzinie nawadniania  kompleksowo, od doradz-
twa przez projektowanie profesjonalnych systemów, ich mon-
taż, serwisowanie po naprawy. Podziemne systemy nawadniania 
kropelkowego zainstalowaliśmy z powodzeniem  w uprawach 
kukurydzy, ziemniaków i zbóż. Naziemne systemy instalowaliśmy 
w malinach, truskawkach, cebuli, borówce amerykańskiej, jabło-
niach, czereśniach, żywopłotach. Działają bez zarzutu od początku 
eksploatacji.

Oferujemy:

1. Linie kroplujące.

Mamy dużą gamę linii kroplujących z kompensacją ciśnienia. Dzię-
ki kompensacji ciśnienia linie te nadają się do stosowania w tere-
nie pagórkowatym, zapewniając równomierne nawadnianie bez 
względu na różnice wysokości na polu. Są też idealnym rozwią-
zaniem przy bardzo długich ciągach nawadniających. Najczęściej 
nasi klienci wybierają linię kroplującą D5000SD. Linia ta jest bardzo 
wytrzymała. Posiada zabezpieczenie przed zasysaniem roztworu 
glebowego dzięki czemu idealnie nadaje się do systemów pod-
ziemnych. Wyposażona jest w doskonały system filtrujący. Można 
ją stosować do wszystkich upraw rolniczych. Stosujemy ją również 
jako linię naziemną np. w sadach, w przypadku konieczności za-
stosowania dłuższych ciągów nawadniających, względnie gdy sad 
położony jest w pagórkowatym terenie.

2. Taśmy kroplujące.

Oferujemy kilka typów taśm kroplujących dopasowując je do 
konkretnych warunków. Najbardziej rozpowszechnione na świe-
cie i w Polsce taśmy kroplujące T-Tape oferujemy w pełnej gamie 
grubości ścianek od 0,2 mm do 0,8 mm, jak również całej gamie 
rozstawy kroplowników na taśmie (od 10 cm do 50 cm) oraz róż-
nym wydatku wody z kroplownika. Taśmy kroplujące nie mają 
kompensacji ciśnienia, dlatego stosowane mogą być w równym 
terenie i na niezbyt długich ciągach. Doskonale spełniają swoją 
rolę w nawadnianiu, a ich wielką zaletą jest niska cena. Nadają się 
do nawadniania wszystkich możliwych upraw. Są powszechnie 
stosowane w warzywnictwie, truskawkach, malinach, borówce, w 
sadach, szkółkarstwie, w ogrodach.

3. Rury.

Mamy w ofercie sprzedaży rury PE zarówno do niskociśnienio-
wych jak i wysokociśnieniowych instalacji. Oferujemy całą gamę 
przekrojów od ø16 do ø90.

4. Pompy do wody.

Zapewniamy dostawę wszelkich rodzajów pomp do wody, z róż-
nym napędem i o różnych wydajnościach.

5. Złączki i akcesoria do nawadniania.

Posiadamy wszelkie potrzebne do systemów nawadniania złączki 
oraz narzędzia do ich instalowania.

Zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową na adres janusz.
krata@agroefekt.pl lub telefonicznie pod numer 519 585 121.
Doradzimy najrozsądniejsze rozwiązanie.

Dział Nawadniania

Nawadnianie



Nawadnianie
Dział Nawadniania



Dział Pasz:  tel. 62 786 84 12    email: dzial.pasz@agroefekt.plDział Pasz

Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszego doradcy, który chętnie odwiedzi 
Państwa gospodarstwo oraz pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.

Kontakt z naszym doradcą: 

Robert Gęstwa
tel. 723 790 070

Dział Pasz firmy P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się optymalizacją żywienia w produk-
cji zwierzęcej w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone produkty. W naszej szerokiej 
ofercie znajdują się zarówno gotowe mieszanki paszowe, koncentraty i premiksy uzna-
nych firm paszowych, jak również surowce paszowe pochodzące z przemysłu rolno-spo-
żywczego, znajdujące zastosowanie u wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.

Dział pasz i żywienia zwierząt oferuje Państwu:

· doradztwo żywieniowe i zootechniczne,
· analizy chemiczne pasz objętościowych,
· badania mikrobiologiczne mleka,
· pasze pełnoporcjowe,
· mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, trzody, drobiu,
· dodatki paszowe (kreda paszowa, fosforany, drożdże i inne),
· produkty specjalistyczne,
· środki do higieny udojowej,
· wysłodki buraczane oraz melasę,
· śruty: rzepakową i sojową,
· otręby pszenne.

Dzięki rozwiniętej współpracy z wiodącymi firmami paszowymi dysponujemy bardzo 
obszerną gamą produktów. Daje to szeroki wachlarz działań naszym doradcom żywie-
niowym w zakresie doboru produktów według indywidualnych potrzeb gospodarstwa. 
Jest to ogromną zaletą z uwagi na możliwość optymalizacji stosunku kosztów do jakości 
tak, aby zawsze przynosił najwyższe korzyści dla Hodowcy poprzez dopasowanie pro-
duktów do potrzeb gospodarstwa.

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie gospodarstw u lekarzy wetery-
narii, mikrobiologów, chemików, a także u osób mających doświadczenie w zarządzaniu 
dużymi fermami. Dzięki temu staramy się jak najlepiej pomóc w niwelowaniu proble-
mów, z którymi spotykają się na co dzień polscy hodowcy.





Materiały budowlane Materiały budowlane:    tel. 62 786 84 24     email: budowlanka@agroefekt.pl

Buduj z Efektem!

Hurtownia Budowlana Agro-Efekt oferuje materiały do budowy od fundamentów, aż po dach. Sprzedaż prowadzimy w Hurtowni Ma-
teriałów Budowlanych w Sycowie przy ulicy Parkowej 14. Szeroki asortyment wysokiej jakości produktów znanych marek pozwala na 
kompleksowe zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej, a także zaspokojenie potrzeb klientów indywidualnych. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

cement,
wapno,
elektronarzędzia,
docieplenia,
okna dachowe,
wełnę mineralną,
tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe, 
rynny,

sucha zabudowa,
izolacje,
materiały ścienne,
kostka brukowa,
blachy trapezowe, blachodachówka,
stolarka drzwiowa,
papy termozgrzewalne, tradycyjne oraz gonty papowe.

MODECO to marka dostarczająca klientom narzędzia ręczne i 
elektronarzędzia o wyjątkowo korzystnym stosunku ceny do ja-
kości. Wszystkie wprowadzane na rynek elektronarzędzia prze-
chodzą rygorystyczne testy i uzyskują w ten sposób niezbędne 
certyfikaty, a przede wszystkim gwarantują sprawne działanie i 
bezpieczeństwo użytkowania.

PLEWA OSMOSE CERAMIKA jest jednym z wiodących produ-
centów systemów kominowych i systemów do odprowadzania 
spalin. PLEWA jako dostawca systemowy dostarcza produkty 
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zalety komi-
nów Plewa to prosta konstrukcja, wykonanie z najlepszych ma-
teriałów oraz gwarancja nieograniczona czasowo. 

OKPOL to producent okien do poddaszy z szybą samoczysz-
czącą. Wyroby tej firmy są trwałe, niezawodne i łatwe w obsłu-
dze czego dowodem jest zadowolenie klientów potwierdzo-
ne przyznaniem brązowego godła ogólnopolskiego konkursu 
LAUR KLIENTA w kategorii okna dachowe. 

TYTAN PROFESSIONAL EOS to system w skład którego wcho-
dzi pełna linia profesjonalnych produktów do ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków. Posiadamy na miejscu w Sycowie 
mieszalnik tynków i farb. Pozwala on na wybór z szerokiej pale-
ty uziarnienia i kolorów stworzyć elewację o niepowtarzalnym 
stylu i jakości, zabezpieczoną na długie lata. 

XELLA posiada w swojej ofercie produkty Silka i Ytong. System 
białych bloków ściennych o jednakowej wysokości 20 cm, po-
łączonych cienkimi spoinami, wykorzystujący najlepsze cechy 
produktów SILKA i YTONG. Nowością w ofercie Xella Polska są 
bloczki Ytong Energo. Bloczki o grubościach: 36,5 cm i 48 cm, 
które pozwalają wznosić mury bez dodatkowej izolacji speł-
niają zaostrzone normy ciepine dla budynków mieszkalnych, 
a nawet energooszczędnych. Wybierając bloczki Ytong Energo 
można zrezygnować z dodatkowej izolacji ciepinej, generując 
oszczędności już na etapie budowy domu. 

ATLAS to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i 
najsilniejszych polskich marek. Obejmuje szeroką gamę wyso-
kiej jakości komplementarnych i kompatybilnych produktów. 
Tworzone są zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku i 
oczekiwaniami odbiorców, jak również przepisami w zakresie 
ochrony środowiska. Podstawą oferty firmy ATLAS są materiały 
do układania okładzin ceramicznych i kamiennych, produkty 
gipsowe, gotowe zaprawy budowlane, wylewki samopozio-
mujące, masy gruntujące i izolujące. ATLAS nieustannie udo-
skonala swoje produkty, poszukuje nowych rozwiązań, dając 
konsumentom solidne, fachowe wsparcie. 



Materiały budowlane:    tel. 62 786 84 24     email: budowlanka@agroefekt.pl

PROFESJONALNA CHEMIA
BUDOWLANA

Zewnętrzna ściana budynku
Klej do styropianu STAINER S
Płyta styropianowa i łącznik mechaniczny
Klej do warstwy zbrojonej STAINER U
Siatka z włókna szklanego STAINER 145
Klej do warstwy zbrojonej STAINER U
Preparat gruntujący STAINER
Wyprawa tynkarska STAINER

U nas w pakiecie taniej!



Ubezpieczenia Skup płodów rolnych

UBEZPIECZENIE OD SIEWU AŻ DO ZBIORÓW – GWARANCJA 
SPOKOJNYCH SNÓW

ZABEZPIECZ SWOJE GOSPODARSTWO I UPRAWY

Wiedząc jak ważne jest zabezpieczenie inwestycji, swoich docho-
dów i płynności finansowej gospodarstwa, zachęcamy naszych 
klientów do ubezpieczania swoich upraw. Stworzyliśmy program, 
który umożliwia szybkie uzyskanie informacji o warunkach ubez-
pieczeń oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z za-
warciem umowy ubezpieczeniowej w każdym z naszych licznych 
obiektów, w siedzibie firmy lub za pośrednictwem handlowców 
na miejscu w domu u klienta.
Przedstawiamy naszym klientom wszystkie propozycje towa-
rzystw oferujących ubezpieczenia upraw rolnych oraz pomaga-
my wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Mamy do dyspozycji pakiety ubezpieczeń jesiennych i wiosen-
nych a także od poszczególnych ryzyk w zależności od potrzeb 
klientów. 

Ochrona w ryzykach: 

ujemne skutki przezimowania, grad i przymrozki wiosenne z 
dopłatą z budżetu państwa;
dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od ognia, powodzi, su-
szy, huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, lawiny 
oraz obsunięcia się ziemi 

Nasza firma oferuje atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz 
kompleksową obsługę klienta:

do wyboru oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych
pomoc w likwidacji szkód 
specjalnie wynegocjowane niższe składki
korzystne warunki płatności
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw za pośrednic-
twem naszej firmy możliwe jest odłożenie płatności składki do 
samych zbiorów, co zwiększa ilość finansów potrzebnych do 
opiekowania się uprawą przed zbiorami, wtedy gdy najważniej-
sze są zabiegi takie jak opryski czy nawożenie

Nasza oferta obejmuje także inne ubezpieczenia:  
maszyn rolniczych czy nieruchomości. 

Mamy do zaproponowania różne oferty ubezpieczenia maszyn 
rolniczych, w specjalnie wynegocjowanych dla państwa pakie-
tach i na bardzo atrakcyjnych warunkach płatności. Wszystkie 
formalności związane z ubezpieczeniem np. nowo nabytego u 
nas ciągnika załatwiamy od ręki, na miejscu w momencie zakupu 
maszyny. 

Po więcej informacji i wyliczenie składek
zapraszamy do naszych obiektów. Kontakt 

telefoniczny do centrali 62 786 84 59

P.H.P.  Agro-Efekt Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swo-
ich Klientów, oferując środki do produkcji rolnej. Gwarantujemy  
możliwość rozliczenia się płodami rolnymi jak również skup bez-
pośredni  na bardzo atrakcyjnych i dogodnych warunkach.

Gwarancją odbioru może być podpisanie przez Producenta umo-
wy kupna-sprzedaży lub umowy kontraktacyjnej, które mogą być 
również zabezpieczeniem Państwa zakupów w naszych Oddzia-
łach. Prowadzimy kontraktację zbóż, rzepaku i kukurydzy. Klien-
tom podpisującym umowy kontraktacyjne oferujemy bardzo 
atrakcyjne warunki zakupu nasion, nawozów i środków ochrony 
roślin z możliwością zapłaty w okresie zbiorów. 

Nasza firma jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem w ob-
rocie płodami rolnymi. 

Drodzy Klienci, oddając do Państwa dyspozycji sieć naszych 
punktów, umożliwiamy całoroczny skup:

rzepaku
kukurydzy
pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa
zbóż konsumpcyjnych i paszowych 

...w dogodnym dla Państwa momencie.

Oferujemy atrakcyjne ceny, szybkie i sprawne przyjęcie zbóż, 
rzepaku i kukurydzy w naszych magazynach oraz rzetelną i 
terminową płatność!

Odbieramy płody rolne bezpośrednio z go-
spodarstwa, w tym celu do Państwa
dyspozycji są nasi przedstawiciele

w terenie: tel.  667 662 958

Szczegółowe informacje dotyczące warunków skupu, kontrakta-
cji oraz ubezpieczeń płodów rolnych można uzyskać kontaktując 
się z najbliższym punktem skupu.
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Znajdź nas na Facebooku!
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